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Zamaviłiający informuje, iż 27.12,2017r, wpłynęło zapytanie treści zawańej w zaproszeniu do

składania ofeń na usługi społeczne na podstawie przepisówań, 138"o" ustawyzdnia 29 stycznia

2i]04 roku Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej ,,ustawąPzp" ponizej kwoty 750 000 euro.

,,Swiadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka

Fomocv Społecznej w Czeladzi w okresie od 01,01 .2al8r do 31.12,2O18r",

§. Zaproszenie do składania ofert, lX Ocena ofert, wybór ofeńy, zawarcie umowy, kryteria
ó*ęny, Kryterir^lnn ll :

Zar*alruiĄący określił, że :

ed0 do30%-0pkt

powyzej 30% do 50% - 5 pkt

p613,1yzej 50% do 70o/o - 10 pkt

p*wyzej 7Oo/a do 100o/o - 30 pkt,

Fytanie t:
fJzy ułźywając określenia (up) zamawiĄący wymaga podania % osob zatrudnionych na umowę o

F}racę ipełny etat) w Uuędzie Pocztowym, w którym Zamawiający będzie nadawał przesyłki?

*dpowiedź

Tak,

l|. Eałącznik nlt do Zaproszenia, Opis przedmiotu Zamówienia, pkt 4.:

Zamawiający określił, że:

{i
n*d§f,iia, Zamal,viający zastrzega. źe dla vrskazanyc§r, 1,1,ysyłanych przesyłe1o 11sfgi,łrych w obrocie
kr*j*,,łlłł,1,1 u§łŁl§a będzłe realizowana Ę/ §warantowanym terminie doręczenia tj. dla przesyłek
nĘ*finy*ł] ru* §b§z§r wajetłvcdzirva śląskiesCI: od dnia nadania nie dłuzejjak 3 dni z ąyłączeniem
*śsł}*t i dłli walnycix g* pracy, nat*rniast dla przesyłek nadany§h na sb§zar kraju: od dnia nadania
ni* cl.it-lzeljak § dni E wyłączenien: sobat i dni wolnych gd praf,y.

Fytanie 2:

ixa poeistawie ań. 47 ustawy Prawo pocztowe, na podstawie ktorej ma być realizowany przedmiot

Zamćrvienia, Minister właściwy do spraw łączności określił warunki wykonywania usług

po,tłlszechnych, obejmujące m, in. wskazniki czasu przebiegu przesyłek w obrocie krajowym

{Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie warunkow

,*vykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z2013r, poz.545). W

załączniku nr 1 do wymienionego Rozporządzenia określony został czas przebiegu przesyłek

{istoru.lych niebędących przesyłkami iistowymi najszybszej kategorii (m, in. potwierdzenie odbioru)

,T}



,ił i]oziomie D+5 (97% przesyłek) oraz D+3 (85% przesyłek), gdzie D+X Qznacza liczbę dni od
iini;ł n36gnia przesyłki do dnia jej doręczenia. w załączniku wskazano równiez udział liczby
r"zesYłei< PocztowYch doręczonYch w określonym terminie do ogoln ej liczby nadanych pzesyłek
pocztov,iych, wyrazony w procentach.

Ze r,vzgiędu na wskaŻniki Procentowe, zgodnie z ktorymi Wykonawca, będący operatorem
w"VZL"aczonYm, zobowiązanYm do stosowania wymienionego Rozporząd zenia, nie iest

, Wykonawca
uvnioskuje, abY ZamawiającY zmodYfikował zapis dotyczący terminu doręczania oraz uwzględnił
r:l-zePisY RozPorządzenia, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisu na:
,,zainawiajacy wymaga aby usługi objęte przedmiotem zamowienia posiadały deklarowany termin

'*+lę+zenia, okreŚlony w Rozporządzeniu h4inistra Administra cji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013
r, uł sFrawie warunkow wYkonYwania usług pewszechn ych przezoperatora wyznaczonego,,,
{-adBcwiedź:

"Za rn at"łi aj ą cy w r aża zg odę

E§ź.XaŁącznik nr t do Zaproszenia, lstotne postanowienla umowy, pkt 10.:

Z"arnawiający określił, ze :

i*, Wl'k*nal'vca dgstarczy bezpłatnie Zanrawiającernu drukirwrotłrego pobłlierdzenia odlrioru dlaPr:estlłelq krajo",ł,Ych iza§ranicznycl"l. Z*mawiający będzie równi+z nadawał przesyłkiza zwrotnym*łt,łl*r'dzeniełn odbiorł; na padstawie Ko**itsu ildstęp*wąnia adnrinistracyjnego, ktore zapewni, a ,,,,i?Sllynr zakresie.

Pytanie 3:

W swietle obowiązującYch PrzePisow operator wyznaczony stosuje jednolite wzory formularzy lub
rjankietow niezbędnYch do Świadczenia usługi,,zwrotnego potwierdzenia odbioru,,.
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WłŁełewqa Jurgs_l_a_p9!W!e&ZęĘ€, żę wzor druku potwierdzania odbioru, ktory Zamawiający

zi§rfiiej,Za Wykorzystywac spełnia Wyrnagania formaino-prawne okreŚlone przepiSami W tym

rĘkl"*§;* obowiązującymi (w zał. wzor potwierdzenia odbioru dla przesyłek doręczanych w trybie

KFA oraz Ordynacji podatkowej),

1j\./F:ro,+radzanie do obiegu pocztowego potwierdzenia odbioru własnego nakładu niezgodnego z

lv/l,ą; dokumentami wpływa na pogorszenie jakości usług, a także na wzrost kosztow procesu

i*e* n§ 10§ iczneg o oraz u n iemożl iwia prawlałCIrye SwiaOczen le usłuń
*dpt*lw*iedź:
"i*k, rłzor druku spełnia wyrnagania formaino - prawne określone przepisami w tym zakresie
*l:eułiazującymi.

FV/. żałącznik nr't do Zaproszenia, lstotne postanowienia umowy, pkt 21. a|:

J,*rl:av,liający okreśiił, ze,

ź"§" Pi;łtr:nść za -\ryykoi]afl* u§łusi p*czts\#e d*konpruane Ł]ędzie:
;ll ..,l f*r*lie płat*ości .z d$ltj", Ę kwsci* l*lvriej *umię j*dnostkot,vych opłat, stwierdzonej na
i.:frijgf;ilur!ę dgkunięntłh* n&dawczych i *Cdawczyci"], w miesię§znyrtr okresle rozliczefiió\,\iyn],
iii"iĘi*,J?*ł1] l:a re6huil*k banksl*y w§i{*eany przęz Wykonawcę. Wykonawca \fystawi fakturę VAT
,,..,t*l,łl-iifile 7 diri po zakł:ń§ćęfiiu okresu rsćlicz€niCI\,§eso z termir*em płatrłości \,\ynsszącyni 3§
i:ni iłi;I*i-lyffi od dfii},t,45lsta,,vi*nia fai*ury. hia preelervie Zamalv,i§jący okresli tytuł wpłaty - wpłata
'.- §-t,+, ..". Za dzień zapłaiy pxyjn:ule się dzień uzr"}ania rachunkł-t bankol,vego; J i;:1',iljtE lll,_,._."-_
l,'i,.rr;!qęi,lg1,,,ą.§y, C emianie rachut,iku bank*\ye§o Włłonb,,vca zawiadorni niezrąlłccznie
i:'_a*ł*,,+iająĘ*s§,

Fvtani* 3:

",,,Ęyłt*narłyca informuje, iż faktury za usłi;gi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem

scentiaiizowanego systemu informatycznego Wyronawcy, ktorego wymogi określają takie kryteria

jak t*i"min wystawienia faktury, datę wysłania faktury do kiienta, jak rowniez termin płatnoŚci

hęciący w ścisłej zaleźności z terminami spol,ządzanie faktury. Termin płatności faktury od daty

,.+ystawienia z tytułu świadczonych usług został wprowadzony ze względu na zapewnienie

*ia.łiilłnwego funkcjonowania systernu fakturowania Wykonawcy, Takie rozwiązanie daje

Ilt



mozlivuoŚc oszacowania terrninów wpływu środków oraz ewentualnych opoznień w ich
płatnosciach.

Wobec Powyzszego Wykonawca zwraca się o modyfikację powołanych powyzej warunkow
citi'eŚlclnych przezZamawiĄącego w zapytaniu ofeńowym i projekcie umowy na następujące:

,Na;eznoŚci wYnikające z faktur VAT, Nadawca regulowaó będzie przelewem na konto wskazane
na 'l'akturze w terminie 21 dni od daty jej wystawienia. Na przelewie Nadawca zobowiązany jest

*krcŚl]c tytuł wpłaty,,wpłata za fakturę VAI nr..., umowa nr.,....." Wykonawca zobowiązuje się
wysyłac faktury najpozniej w następnym dniu roboczym po ich wystawieniu. Za dzien zapłaty
p:reyjł,t,łuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.''?

*dp*wiedź:

Zmawiający wyraża zgodę

V, ćałąeznik nr 3 do Zaproszenia, Projekt urnowy:

,:1ł: n: aw,i aj ący przyg otował proje kt u m o\^Jy.

tr"ytani* 4:

bn/ c*lu popranej realizaĄi zamówienia Wykonawca wnosi o uzupełnienie projektu umowy o

;ałąezniki Wykonawcy:

- v.,ykaz cperacyjny

- zasady realizacji usług powszechnych

- irl"rnularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadawanych na zasadach ogolnych

- fr:rrnularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadawanych w trybie określonym Kodeksem
pCIstępowan ia adm i n istracyj nego (postępowa n ie ad m i n istracyj ne)

, foł"nruiarz potwierdzenia odbioru dla przesyłek w trybie określonynr ustawą ordynacja podatkowa

ipostępowanie podatkowe)

- zasady poprawnego adresowania i oznakowania przesyłek listowych

*dpowiedź:

Zrnaw!a.jący wyraża zgodę.
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