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Warszawa, dnia 23 maja 2012 r.
DAG/262/45/U/49-2/MR/2012

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym dla przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 gram (nr sprawy:
49/12/PN)
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej zwaną
Pzp, uprzejmie informuję, iż dnia 16 maja 2012 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam
treść zapytań w nich zawartych wraz z udzielanymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami.
WNIOSEK
„W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na „Świadczenie powszechnych usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek pocztowych o wadze powyżej
50 gram" zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
I. Załącznik nr 5 do SIWZ (wzór umowy)

1.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopisania do tabeli załącznika nr 1 do SIWZ
zapisu: Poczta Firmowa, odbiór 5 razy w tygodniu ?

2.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopisania do załącznika nr 2 do SIWZ cennika
usługi Poczta Firmowa ?

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w umowie zapisu § 3 ust.1 na następującą
treść: „Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem
ust. 2"?
4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopisania w umowie podpunktu „a" do pkt.1 § 4
dotyczącego zasad codziennego odbioru przesyłek do wysyłki oraz załączników nr 3 i 4
dotyczących zasad korzystania z usługi Firmowa Poczta i Regulaminu świadczenia usługi
Firmowa Poczta ?
5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopisania do §5 ust. 1 pkt. e o treści „Regulamin
świadczenia usługi Poczta Firmowa (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 140/2011 Zarządu
Poczty Polskiej S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku, z późniejszymi zmianami, stanowiący
załącznik nr 7 do niniejszej Umowy" i dopisania do §5 ust. 1 pkt. f o treści „Regulamin
świadczenia powszechnych usług pocztowych wprowadzony Uchwałą nr 171/2011
Zarządu Poczty Polskiej S A z dnia 19 lipca 2011 roku z późniejszymi zmianami" ?
6. Czy Zamawiający będzie rozliczał się z wykonawcą bezgotówkowo „opłata z dołu" czy
przy zastosowaniu maszyny do frankowania „opłata z góry" ?
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w § 7 ust. 1 ?
8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w § 10 ust. 1 ?
9. W związku z brakiem informacji na temat gabarytów przesyłek krajowych podanych
w załączniku nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy, prosimy o ich określenie.
Zgodnie z obowiązującym cennikiem usług w obrocie krajowym.
Wymiary przesyłek listowych:
- MAKSIMUM: suma długości, szerokości i wysokości - 900mm, przy czym największy z tych
wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600mm
- MINIMUM: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm
Przy czym:
- GABARYT „A" to przesyłki o wymiarach:

str. 2

MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm
MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość
325 mm, szerokość 230 mm
- GABARYT „B" to przesyłki o wymiarach:
MINIMUM - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm
lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm
MAKSIMUM - suma długościm szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych
wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm
Wymiary przesyłek paczkowych wynoszą:
- MAKSIMUM: suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku
niż długość - 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.
- MINIMUM: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
z tolerancja +/- 2 mm.
Przy czym:
- GABARYT „A" to paczki o wymiarach:
MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm,
Szerokość 500 mm, wysokość 300 mm.
- GABARYTY „B" to paczki o wymiarach:
MINIMUM - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość
600 mm Szerokość 500 mm, wysokość 300 mm.
MAKSIMUM - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku
niż długość - 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500
nim.”
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ODPOWIEDŹ
AD 1
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dopisania do tabeli załącznika nr 1 do SIWZ zapisu:
„Poczta Firmowa, odbiór 5 razy w tygodniu”.
AD 2
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dopisania do załącznika nr 2 do SIWZ cennika usługi
Poczta Firmowa.
AD 3
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, Zamawiający zmienia zapisy „wzoru umowy”,
stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ w zakresie § 3 ust. 1, w następujący sposób:
Było:
„Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania, z zastrzeżeniem ust. 2”
Jest:
„Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 2”
AD 4
Zamawiający nie zmienia zapisów „wzoru umowy”, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
AD 5
Zamawiający nie zmienia zapisów „wzoru umowy”, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
AD 6
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na zasadach określonych w § 6 „wzoru
umowy”, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
AD 7
Zapisy § 7 ust. 1 „wzoru umowy”, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ pozostają bez zmian.
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AD 8
Zapisy § 10 ust. 1 „wzoru umowy”, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ pozostają bez zmian.
AD 9
Zamawiający

pozostawia

bez

zmian

treść

Formularza

ofertowego,

stanowiącego

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Leszek GRABARCZYK
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