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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  „ Świadczenie usług pocztowych na potrzeby 
Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec” . 
 
         Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póŜn. zm.) Zamawiający informuje, 
iŜ  wpłynęło zapytanie do swiz. Niniejszym udzielam wyjaśnień. 
 
PYTANIE NR 1 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia  Dział II pkt 2   Zadanie 1   ust. 1) wymienił 
między innymi przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością. Pozycja taka nie występuje w 
formularzu ofertowym dla zadania 1. Wykonawca wnosi o wniesienie tej pozycji do 
formularza ofertowego. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 
Patrz modyfikacja z dnia 23.03.2011r. 
 
PYTANIE NR 2 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia  Dział II pkt 2   Zadanie 1     ust. 2) wymienił 
usługę przyjmowania, przemieszczania i doręczania paczek pocztowych. Pozycja taka nie 
występuje w formularzu ofertowym dla zadania 1. Wykonawca wnosi o ujednolicenie 
zapisów. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2 
Patrz modyfikacja z dnia 23.03.2011r. 
 
PYTANIE NR 3 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia  Dział II pkt 2   Zadanie 1     ust. 3) odwołuje 
się do  punktów  „a i b”. Wykonawca  wnosi o wyjaśnienie , czego dotyczy odwołanie. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3 
Patrz modyfikacja z dnia 23.03.2011r. 
 
PYTANIE NR 4 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia  Dział II pkt 2   Zadanie 2     ust. 2) wymienił 
usługę przyjmowania, przemieszczania i doręczania paczek pocztowych w tym paczek z 
zadeklarowaną wartością.  Pozycja taka nie występuje w formularzu ofertowym dla zadania 2. 
Wykonawca wnosi o wniesienie tej pozycji do formularza ofertowego. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4 
Patrz modyfikacja z dnia 23.03.2011r. 
 
PYTANIE NR 5 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia  Dział II pkt 2   Zadanie 2     ust. 3) odwołuje 
się do  punktów  „a i b”. Wykonawca  wnosi o wyjaśnienie , czego dotyczy odwołanie. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5 
Patrz modyfikacja z dnia 23.03.2011r. 
 



PYTANIE NR 6 
SIWZ Dział II pkt 9.3 :  Czy zamawiający  dopuszcza moŜliwość zmiany zapisu na  nowe 
brzmienie :   „ Płatności za faktury VAT będą dokonywane przelewem z konta 
Zamawiającego  na konto Wykonawcy w terminie  14 dni od daty wystawienia faktury VAT 
przez Wykonawcę” ? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6 
Patrz modyfikacja z dnia 23.03.2011r. 
 
PYTANIE NR 7 
 SIWZ Dział III  - Wykonawca wnosi o usunięcie błędu pisarskiego : jest  „Wymagany termin 
wykonania zamówienia : od podpisania umowy do dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.”   
winno być : „Wymagany termin wykonania zamówienia : od podpisania umowy do 
31.12.2013 r.”. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7 
Patrz modyfikacja z dnia 23.03.2011r. 
 
PYTANIE NR 8 
SIWZ  Dział XI pkt 5 : Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu : „ Za wykonanie przedmiotu 
zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe”. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8 
Patrz modyfikacja z dnia 23.03.2011r. 
 
PYTANIE NR 9 
Czy Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy dopuszcza zmianę określenia 
stron umowy – dla jasności  i przejrzystości stron zobowiązaniowych – z „Zamawiający” ,na 
„Nadawca” oraz z „Wykonawca” na „Poczta” ?  Ustawa  z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo 
Pocztowe (tekst jednolity Dz. U. Nr 189 z 2008 roku poz. 1159, z późn. zm.) w swej treści 
odwołuje się do definicji „Nadawca”. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9 
Zamawiający dopuszcza zmianę określenia stron dopiero po wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 
 
PYTANIE NR 10 
SIWZ Dział XV – Czy Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy dopuszcza 
zmianę   projektu umowy , na wzór umowy  stosowany przez Wykonawcę ? 
Wzór umowy stosowanej przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10 
W przypadku podpisywania umowy z danym Wykonawcą,  Wykonawca ten moŜe 
zastosować własny formularz umowy, jednakŜe z zachowaniem warunków wymienionych we 
wzorze załączonym do niniejszej SIWZ. 
 
 
PYTANIE NR 11 
Załącznik nr 1 do SIWZ :  Wykonawca wnosi o zmianę zapisu  z : „ … w odpowiedzi na 
ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego oferuję realizację zamówienia na wykonanie zadania pn. „ Usługi pocztowe 
na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu –(znak sprawy PR.271.4.2011.ZP)”, za 
następującą cenę ryczałtową :”   
na zapis: „ … w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oferuję realizację zamówienia na 



wykonanie zadania pn. „ Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu –
(znak sprawy PR.271.4.2011.ZP)”, za następującą cenę  :”   
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11 
Patrz modyfikacja z dnia 23.03.2011r. 
 
PYTANIE NR 12 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy- Zadanie nr 1- tabela – kolumna 2  : Czy 
Wykonawca moŜe przyjąć, iŜ wykazane w pozycjach od 1 do 7  „przesyłki”   to wyłącznie  
przesyłki listowe  ?  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12 
„Przesyłki” wykazane w pozycjach od 1 – do 7 to wyłącznie przesyłki listowe 
 
PYTANIE NR 13 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy- Zadanie nr 2- tabela – kolumna 2  : Czy 
Wykonawca moŜe przyjąć, iŜ wykazane w pozycjach od 1 do 5  „przesyłki”   to wyłącznie  
przesyłki listowe  ? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13 
„Przesyłki” wykazane w pozycjach od 1 – do 5 to wyłącznie przesyłki listowe 
 
PYTANIE NR 14 
Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy – Czy Wykonawca przez określenie „ obszar 
Europy” moŜe rozumieć całą Europę łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem ? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14 
Tak. 
 
PYTANIE NR 15 
Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy -  Zadanie 2- tabela pozycja 7 i 8:  Wykonawca 
wnosi o doprecyzowanie czy  rodzaj przesyłki „paczka krajowa” oznacza  paczkę krajową 
niebędącą  paczką najszybszej kategorii  czy tez oznacza paczkę krajową  najszybszej 
kategorii ? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15 
„Paczka krajowa” oznacza  paczkę krajową niebędącą  paczką najszybszej kategorii 
 
PYTANIE NR 16 
Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy – zadanie 2 – tabela –pozycja 9 „Paczki 
zagraniczne (obszar Europy )”  Ogólne wskazanie nazwy kontynentu nie daje moŜliwości 
precyzyjnego określenia kosztów nadania przesyłki. Wykonawca wnosi o wskazanie państwa 
adresata celem ustalenia wysokości taryfy lub o dopuszczenie podania przez Wykonawcę 
ceny szacunkowej. Wykonawca naliczy faktyczną opłatę obowiązującą  w dniu nadania przez 
Zamawiającego przesyłki zagranicznej, zgodną z cennikiem usług pocztowych 
zatwierdzonym w sposób określony przez ustawę Prawo pocztowe.  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16 
Adresatem nadania przesyłki  są takie kraje jak m.in. Holandia  
 
PYTANIE NR 17 
załącznik nr 1 do SIWZ  pkt 2 – Wykonawca wnosi o usunięcie słowa „ryczałtowa”. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17 
Patrz modyfikacja z dnia 23.03.2011r. 
 
 


