Warszawa 13 października 2021 r.
Znak sprawy: UD-XVI-WZP.271.30. TPBN 28.2021.ADE (6)
Wykonawcy
Dotyczy: wyjaśnienia i zmiany treści SWZ na: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy.
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań,
wyjaśnienia i zmianę treści SWZ w poniżej wskazanym zakresie.
I.

Treść zapytań przekazanych Zamawiającemu:

Pytanie nr 1
Wykonawca zwraca się z prośbą o rozszerzenie zapisów SWZ oraz Formularza Ofertowego do SWZ
poprzez dodanie informacji, iż możliwość śledzenia za pośrednictwem strony internetowej przesyłek
poleconych w obrocie krajowym będzie się odbywać tylko i wyłącznie przez stronę wybranego
Wykonawcy właściwie oznaczoną indywidualnym identyfikatorem Wykonawcy.
Zamawiający w dokumentacji przetargowej przy wyborze najkorzystniejszej oferty wskazuje m.in.
jako kryterium podlegające ocenie, możliwość śledzenia za pośrednictwem strony internetowej
przesyłek poleconych w obrocie krajowym przypisując mu znaczenie na poziomie 40%.
Wykonawca nie kwestionuje sposobu oceny ofert, nie mniej jednak pragnie zwrócić uwagę, iż samo
oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym czy dany oferent jest w stanie zaoferować możliwość
śledzenia przesyłek z pozycji przeglądarki internetowej nie jest wystarczające.
Biorąc pod uwagę liczbę punktów jakie za powyższe kryterium przyznaje Zamawiający zasadnym jest
bardziej szczegółowa weryfikacja złożonych ofert.
Wymogi określone przez Zamawiającego w ramach omawianego warunku udziału w postępowaniu
mają służyć zapewnieniu, że dopuszczeni do udziału w postępowaniu Wykonawcy będą
zdolni do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie.
Zamawiający powinien zatem w tym celu ocenić możliwości danego Wykonawcy składającego ofertę
pod kątem realizacji umowy będącej przedmiotem niniejszego postępowania.
Naszym zdaniem istnieje duże prawdopodobieństwo, iż Oferenci którzy nie spełniają
postawionego warunku przez Zamawiającego faktycznie nie posiadają takiego rozwiązania
informatycznego i wobec tego nie spełniają oni warunku postawionego w SWZ co do kryterium
oceny ofert w zakresie możliwość śledzenia przesyłek z pozycji przeglądarki internetowej.
Tak skrótowo ujęte warunki w Formularzu Ofertowym mogą powodować uniemożliwienie dokonania
prawidłowej oceny ofert a tym samym prowadzić do naruszenia zasad PZP
Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o:
1) uwzględnienie przy dokonywaniu oceny złożonych ofert czy dany Oferent posiada możliwość
monitorowania przesyłek w przedmiotowym postępowaniu tylko poprzez własną stronę,
2) rozszerzenie zapisów SWZ oraz Formularza Ofertowego do SWZ, poprzez dodanie informacji,

iż możliwość śledzenia za pośrednictwem strony internetowej przesyłek poleconych w obrocie
krajowym będzie się odbywać tylko i wyłącznie przez stronę wybranego Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 2
Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz we Wzorze Umowy dopuszcza możliwość dokonania
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian.
Wykonawca wnosi o możliwość rozszerzenia przesłanek poprzez dodanie w § 15 Wzoru Umowy
ustępów/pkt o następującym brzmieniu:
d) zmiana cennika zaakceptowanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
z zastrzeżeniem, iż zmiana taka nie może nastąpić więcej niż raz w trakcie obowiązywania niniejszej
umowy.
e)
zasada gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 3
Zamawiający § 2 Wzoru Umowy wymaga od Wykonawców zapewnienia odpowiedniej liczby
placówek. W celu spełnienia oczekiwań Zamawiającego oraz wypełnienia obowiązku w zakresie
podpisania umowy, Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie załącznika nr 3 do Umowy,
tj. Wykazu placówek pocztowych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Załącznik nr 3 na etapie publikacji postępowania oraz składania ofert
nie wymaga uzupełnienia. Wykaz placówek wraz danymi adresowymi stanowić będzie załącznik nr 3
do umowy.
Pytanie nr 4
Zamawiający w pkt. 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz w § 2 ust 9 Wzoru Umowy określa termin
doręczenia pokwitowania przez adresata „potwierdzenia odbioru niezwłocznie po dokonaniu
doręczenia przesyłki, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia
Świadczenie usług pocztowych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz.
1113) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie
wykonywania warunków usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. poz. 545).
W żadnym z przytoczonych aktów prawnych nie ma określonego terminu zwrotu „potwierdzenia
odbioru".
Co prawda samo Rozporządzenie nie jest wiążące dla Zamawiających, pozwala jednak na ustalenie,
jakie wymogi uznawane są za proporcjonalne przez samego ustawodawcę. Krajowy ustawodawca
określając wymogi dotyczące operatora wyznaczonego wskazuje jednocześnie warunki świadczenia
usług pocztowych, które zapewniają określoną jakość.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający formułuje warunki zdecydowanie surowsze od warunków
przewidzianych w Rozporządzeniu wobec operatora wyznaczonego, co narusza zasadę
proporcjonalności warunków postępowania. Określone warunki są na tyle surowe, iż zdecydowanie
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ograniczają konkurencję w postępowaniu, a tym samym stanowią warunek nadmierny
i nieproporcjonalny.
Mając powyższe na uwadze Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu pkt. 8 Opisu Przedmiotu
Zamówienia oraz modyfikacje zapisu § 2 ust 9 Wzoru Umowy zgodnie z poniższym: Wykonawca
będzie doręczał do właściwej lokalizacji Zamawiającego pokwitowane przez adresata „potwierdzenie
odbioru" niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 5
Zamawiający we Wzorze Umowy wskazał, że będzie korzystał z druków „potwierdzenia odbioru".
W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie stanowiska w sprawie zaopatrzenia
Zamawiającego w druki zwrotnych potwierdzeń odbioru poprzez akceptację zobowiązania
Wykonawcy do zapewnienia w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy, druków potwierdzeń
odbioru w obrocie krajowym do przesyłek nadanych na zasadach ogólnych (tzw. „żółte zwrotki") oraz
druków potwierdzeń odbioru w obrocie zagranicznym (tzw. „pomarańczowe zwrotki").
Wnioskujemy o modyfikacje zapisów § 2 ust 7 Wzoru Umowy zgodnie z powyższym oraz wykreślenie
zapisu, który pozwala Zamawiającemu na korzystanie z druków własnych, którymi dysponuje
Zamawiający w momencie podpisania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy ma
zapewnić druki potwierdzeń odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym do przesyłek nadanych na
zasadach ogólnych (tzw. „żółte zwrotki”; „pomarańczowe zwrotki”), natomiast druki potwierdzeń
odbioru do przesyłek nadanych na zasadach specjalnych (tzw. „białe zwrotki”) zapewni Zamawiający
we własnym zakresie.
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 2 ust. 7 wzoru umowy.
Pytanie nr 6
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem prawidłowo wystawionej faktury
wskazanej w § 7 ust. 3 Wzoru Umowy rozumie dokument wystawiony zgodnie z zapisami w art. 106e
Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 7
Zamawiający w § 7 ust. 3 Wzoru Umowy określa warunki płatności dla przedmiotu zamówienia.
Wykonawca informuje, iż faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem
scentralizowanego systemu informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak datę
wystawienia faktury, jak również termin płatności będący w ścisłej zależności z datą sporządzenia
faktury. Standardowo obowiązujący termin płatności faktury, określony jako 14 dni od daty
wystawienia faktury, został wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
systemu fakturowania Wykonawcy oraz zarządzania płatnościami wynikającymi z zawartych umów.
Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień w ich
płatnościach. Wobec powyższego, Wykonawca wnioskuje o częściową modyfikację zapisu § 7 ust. 3
Wzoru Umowy zgodnie z poniższym.
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„Należności wnikające z faktur, Zamawiający regulować będzie przelewem na konto wskazane na
fakturze w terminie 21 dni od daty jej wystawienia".
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 8
Zamawiający w § 7 Wzoru Umowy dopuszcza możliwość przekazywania faktur drogą elektroniczną.
Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie dodatkowego zapisu § 7 Wzoru Umowy w sprawie
przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z poniższym: Odbiorca zobowiązuje się:
a)
do aktywowania funkcji generowania informacji zwrotnych w postaci autorespondera
i każdorazowego automatycznego potwierdzania otrzymania wiadomości z wykorzystaniem
tej funkcji, lub
b)
przekazywania każdorazowo na adres Wystawcy informacji zwrotnej potwierdzającej odbiór
faktury. Informacja zwrotna potwierdzająca odbiór faktury, będzie zawierała datę otrzymania faktury
przez Odbiorcę, przez którą rozumieć należy datę wpływu faktury na adres skrzynki pocztowej Nabywcy.
Możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej zależna jest od podpisania dodatkowego
porozumienia w tej sprawie.
Biorąc pod uwagę powyższe, Wykonawca wnioskuje aby przy podpisaniu umowy Zamawiający
wyraził zgodę na dodanie załącznika do umowy - porozumienia w sprawie przesyłania faktur w formie
elektronicznej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 9
Wykonawca informuje, iż faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu
na rachunek Wykonawcy oraz określenie dnia zapłaty według powszechnie stosowanej formy
w obrocie gospodarczym.
Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje art. 454 Kodeksu cywilnego, który
regulując miejsce wykonania zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia świadczenia, co nie budzi
wątpliwości chociażby ze względu na orzecznictwo Sądu Najwyższego.
W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana jest dopiero z chwilą
uznania rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidłowe monitorowanie
rozliczania stron.
W związku z powyższym wnioskujemy o modyfikację § 7 ust. 6 Wzoru Umowy:
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 10
Zamawiający w § 7 ust. 7 Wzoru Umowy wskazuje na stosowanie mechanizmu podzielonej płatności.
Zgodnie z Załącznikiem nr 15 do ustawy o VAT usługi pocztowe nie są objęte stosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności.
Z uwagi na powyższe wnioskujemy o wykreślenie zapisu dotyczącego stosowania mechanizmu
podzielonej płatności z dokumentacji przetargowej - Wzoru Umowy.
Odpowiedź:
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Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11
Wykonawca, w celu ustalenia równej pozycji stron, zwraca się o rewizję stanowiska Zamawiającego
w zakresie kar umownych, poprzez modyfikację § 11 ust. 2 oraz § 11 ust. 2 ppkt 1) Wzoru Umowy
zgodnie z poniższym:
Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto
ustalonego w§6 ust. 1, a także rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Wykonawca rażąco narusza warunki niniejszej umowy, a w szczególności gdy:
1) nie przystąpił do realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 12
Wykonawca, w celu ustalenia równej pozycji stron, zwraca się o rewizję stanowiska Zamawiającego
w zakresie kar umownych, poprzez modyfikację § 11 ust. 3 oraz 4 Wzoru Umowy:
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,001% wynagrodzenia
umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku
stwierdzenia braku możliwości śledzenia za pośrednictwem strony internetowej przesyłek poleconych
w obrocie krajowym.
4. W przypadku niedotrzymania terminów, o którym mowa w § 10 ust. 3, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 50,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 13
W § 11 ust. 5 Wzoru Umowy Zamawiający określa sposób egzekwowania kar umownych.
Wykonawca ze względu na funkcjonujące wewnętrzne uregulowania oraz konieczność posiadania
formalnej podstawy do rozliczenia kar umownych, zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na
następujący:
Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, Wykonawca zapłaci karę
umowną po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego potwierdzającego zasadność i wysokość
naliczonej kary umownej na wskazane konto Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia
pisemnego wezwania, zgodnie z wystawioną przez Zamawiającego notą obciążeniową.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 14
Zamawiający w § 11 ust. 6 Wzoru Umowy zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogólnych.
Z uwagi na fakt, iż przedmiot umowy będzie realizowany w oparciu o ustawę Prawo Pocztowe,
Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu zgodnie z poniższym:
Jeżeli wysokość powstałej szkody przewyższa wysokość odszkodowań i roszczeń, o których mowa
w § 11 Wzoru Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
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uzupełniającego na zasadach ogólnych przy uwzględnieniu postanowień art. 87 ust. 5 ustawy Prawo
pocztowe.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 15
Zamawiający w § 11 ust.7 Wzoru Umowy określa łączną maksymalną wysokość kar umownych na
poziomie 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.
W ocenie Wykonawcy określenie wartości maksymalnych kar umownych na poziomie 20% jest
zdecydowanie za wysokie, kary stanowią bowiem odszkodowania umowne, odszkodowania
natomiast nie powinno przewyższać szkody ani stanowić źródła wzbogacenia się poszkodowanego.
Maksymalna wysokość kar umownych, których zapłaty będzie mógł żądać Zamawiający, jest
niewspółmierna do rzeczywistej skali niewykonania lub nienależytego wykonania usług. Poziom
wypłaty ewentualnych kar w przedmiotowym zamówieniu nie spełni zatem funkcji kompensacyjnej
(jako, że znacznie przewyższy wysokość ewentualnej szkody poniesionej z tego tytułu przez
Zamawiającego). W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o zmniejszenie łącznej maksymalnej
wysokości kar umownych do 8%.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 16
Zamawiający § 12 Wzoru Umowy zastrzega sobie prawo / możliwość do odstąpienia od umowy
m.in. w przypadku niewykonania przedmiotu umowy powyżej 5 dni w stosunku do ustalonych
terminów.
Z uwagi na przedmiot zamówienia, którego realizacja może mieć miejsce na terenie całego kraju,
Wykonawca pragnie zauważyć, iż przy tak znacznej ilości czynności za które odpowiada Oferent,
nienależyte wykonanie jedynie kilku z nich (składowych danej usługi) może skutkować odstąpieniem
od Umowy przez Zamawiającego co z kolei może pozbawić Wykonawcę znacznej części należnego
wynagrodzenia, co jest powodem, iż przedmiotowe zamówienie traci dla niego sens ekonomiczny.
Mając na uwadze powyższe oraz zbyt ogólne zapisy § 12 ust 1 ppkt2) Wzoru Umowy, Wykonawca
wnioskuje o ich wykreślenie
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 17
Wykonawca, w celu ustalenia równej pozycji stron, zwraca się o rewizję stanowiska Zamawiającego
w zakresie kar umownych, poprzez modyfikację § 12 ust. 6 Wzoru Umowy zgodnie z poniższym:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia przez
Wykonawcę omijania warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych o których mowa
w § 14 W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w§ 6 ust. 1.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie nr 18
Uwzględniając obecnie obowiązujący w kraju stan zagrożenia epidemiologicznego wynikający
z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
13.03.2020 roku) Wykonawca informuje, iż stoi w obliczu konieczności dostosowywania
funkcjonowania sieci placówek pocztowych do aktualnej/szczególnej sytuacji.
Wykonawca w ramach bieżącej działalności podejmuje wszelkie rozwiązania, w granicach
obowiązującego prawa, mające zapewnić wypełnienie obowiązków nałożonych na operatora
wyznaczonego. Niemniej jednak w przypadkach, spowodowanych zagrożeniem epidemiologicznym
(niezależnych od Wykonawcy) mogą wystąpić sytuacje skutkujące możliwością ograniczenia
dostępności do niektórych placówek pocztowych.
Biorąc powyższe pod uwagę czy w zaistniałej sytuacji Zamawiający uzna za spełnione warunki
dotyczące placówek do odbioru niedoręczonych (awizowanych) przesyłek opisane w § 2 ust. 10
Wzoru Umowy w przypadku konieczności dostosowania ich funkcjonowania do zmieniającej się
dynamicznie sytuacji na terenie kraju?
Odpowiedź:
Zamawiający uzna za spełnione warunki dotyczące placówek pocztowych w przypadku konieczności
dostosowania ich do zmieniającej się dynamicznie sytuacji na terenie kraju spowodowanej
zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
COVID-19. Zamawiający nie zgadza się na ograniczenie ilości deklarowanych placówek.
Pytanie nr 19
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje możliwości
wprowadzenia czasowego wyłączenia możliwości dostarczenia przesyłek zagranicznych do
wybranych krajów w związku z ogólnoświatowymi ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia
obostrzeń dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się epidemii Covid19.
Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje możliwość wprowadzenia czasowego wyłączenia możliwości dostarczenia
przesyłek zagranicznych do wybranych krajów w związku z ogólnoświatowymi ograniczeniami
wynikającymi z wprowadzenia obostrzeń dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się
epidemii Covid-19, a dotyczącymi danego kraju, które uniemożliwiają doręczenie przesyłek.
Pytanie nr 20
Czy, Zamawiający zgodnie z art.121 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy oczekuje osobistego wykonania kluczowych zadań Zamówienia
w postaci nadania przesyłki, opatrzenia jej znakiem opłaty pocztowej oraz zwrotu niedoręczonych
przesyłek przez Wykonawcę, który podpisze umowę z Zamawiającym?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w zakresie
objętym wpisem do rejestru operatorów pocztowych.
Pytanie nr 21
Wykonawca tj. …..zwraca się z wnioskiem o modyfikacje dokumentacji przetargowej w zakresie § 2
ust 10 Wzoru Umowy.
Zamawiający wymaga od Wykonawców zapewnienia odpowiedniej liczby placówek. Naszym zdaniem
tylko ci Wykonawcy, którzy posiadają zarówno placówki nadawcze jak i odbiorcze będą zdolni
do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie z zachowaniem wysokich standardów obsługi.
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Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający powinien w tym celu postawić wymóg posiadania
większej ilości placówek nadawczych. Tak postawione wymagania pozwalają przy wyborze
najkorzystniejszej oferty m.in. na dokonanie właściwej oceny możliwości danego Wykonawcy
składającego ofertę, pod kątem realizacji umowy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
Mając na uwadze powyższe wnosimy o modyfikacje zapisów § 2 ust 10 Wzoru Umowy zgodnie
z poniższym:
Wykonawca zapewnia na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy minimum 6 placówek
posiadających wyodrębnione stanowisko obsługi klienta w zakresie usług pocztowych, w których
można nadać przesyłkę i odebrać niedoręczoną (awizowaną) przesyłkę, czynnych od poniedziałku do
piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) minimum 8 godzin dziennie.
Z czego minimum 3 palcówki muszą być przystosowane do obsługi i ruchu osób niepełnosprawnych,
zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze wskazaniem na zapisy znajdujące się w rozporządzeniu, dotyczące osób niepełnosprawnych, które
będą traktowane przez Zamawiającego jako minimum (tj. odnoszące się w szczególności do dojść,
dojazdów, balustrad, bram, furtek, wind/urządzeń dźwigowych (lub innych urządzeń technicznych
umożliwiających dostęp na wyższe kondygnacje), wejść do budynków, korzystania z pomieszczeń
ogólnodostępnych w przypadku podłóg o różnych poziomach).
Wykaz placówek wraz z danymi adresowymi stanowić będzie załącznik nr 3 do umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 22
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert.
Zainteresowanym Wykonawcom potrzebny jest czas do sporządzenia oferty z uwzględnieniem
odpowiedzi Zamawiającego na otrzymane wnioski o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.
Biorąc pod uwagę ilość kwestii, z którymi Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego, brak pełnej
dokumentacji (Zamawiający nie umieścił w dokumentacji przetargowej załącznika nr 3 do Umowy,
tj. Wykazu placówek pocztowych), wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert na dzień
19 października 2021 roku do godz. 11:30.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert :
Termin składania ofert zmieniony jest na: 19.10.2021 r. na godz. 12:00
Termin otwarcia ofert – w dniu składania ofert o godz. 12:15
Pytanie nr 23
Dzień Dobry, czy wyrażacie Państwo zgodę na przesłanie poniższego zapytania do firmy ………………,
firmy świadczącej ekspresowe usługi międzynarodowe? Jaki jest podział przesyłek
międzynarodowych drogowych i lotniczych w skali miesiąca? Czy brak spełnienia jakiegokolwiek
warunku dyskwalifikuje z zapytania ofertowego?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie zapytania do innej firmy. SWZ wraz z załącznikami jest
dostępne na stronach internetowych dla wszystkich zainteresowanych osób.
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Zamawiający oszacował ilość przesyłek zagranicznych w skali 12 miesięcy, których ilości zostały
wpisane w Formularz cenowy, który stanowi załącznik do SWZ i został udostępniony na stronie
internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający dokładnie opisał w cz. III pkt 1-3 SIWZ warunki udziału w stosunku do Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia. W związku z brakiem podziału zamówienia na części,
nie jest możliwe częściowe spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
II.

Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie cz. VIII pkt. 1 . – Miejsce i termin składania
Ofert:
Jest napisane:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego do dnia 14.10.2021 r.,
do godziny 10:00. System (platforma zakupowa) uniemożliwi złożenie Oferty po tym terminie.
Powinno być napisane:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego do dnia 19.10.2021 r.,
do godziny 12:00. System (platforma zakupowa) uniemożliwi złożenie Oferty po tym terminie.
III.

Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie cz. VIII pkt. 2 . – Miejsce i termin otwarcia
Ofert
Jest napisane:
Otwarcie Ofert nastąpi w systemie, w dniu upływu terminu składania Ofert, o godzinie 10:15.
Powinno być napisane:
Otwarcie Ofert nastąpi w systemie, w dniu upływu terminu składania Ofert, o godzinie 12:15
IV.

Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie cz. VIII pkt. 4 ppkt. 1) . – Termin związania
Ofertą:
Jest napisane:
1) Wykonawca jest związany Ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach
zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania Ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu związania Ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania Ofert,
tj. do dnia 12.11.2021r.
Powinno być napisane:
1) Wykonawca jest związany Ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach
zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania Ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu związania Ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania Ofert,
tj. do dnia 17.11.2021r.
Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ.
/-/ Monika Kryk
ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
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