URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak: PO-II - 370/ZZP-3/27/13

Szczecin, dnia 25.06.2013r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: Świadczenie (do każdego miejsca w kraju i zagranicą)
usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym oraz codzienny odbiór
korespondencji z placówek Urzędu Morskiego w Szczecinie PO-II-370/ZZP-3/27/13

W związku z pytaniami z dnia 20.06.2013r. dotyczącymi wymienionego w tytule
przetargu skierowanymi przez jednego z Wykonawców, działając w oparciu o art. 38 ust. 1,2
i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr
113 poz. 759), Zamawiający wyjaśnia i wprowadza następujące zmiany:
Pytanie 1. W dokumencie SIWZ w rozdziale IX pkt 5 wpisano:
„Podana przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała negocjacjom czy zmianie w toku
postępowania ani w toku realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego Rozdziału.
W rozdziale IX znajdują się dwa ustępy nr 6. Ponadto we wzorze umowy stanowiącym
załącznik do SIWZ w paragrafie 4 ust. 1 pkt 1 wpisano, że podstawą rozliczeń finansowych
jest suma opłat za nadane i zwrócone przesyłki (…) zgodnie z cennikami usług pocztowych
obowiązującymi w dniu nadania przesyłek. Tak więc Zamawiający dopuszcza w umowie
zmianę cen. Prosimy o jednoznaczną interpretację stanowiska Zamawiającego co do cen?
Proponujemy zapis wprowadzający zapis w umowie stałość cen, jednocześnie umożliwiający
zmianę stawki VAT do poszczególnych usług w czasie trwania umowy. Wysokość stawki
VAT nie jest zależna od Wykonawcy. Tak więc Wykonawca nie jest w stanie określić jaka
stawka VAT będzie obowiązywała w 2014 roku. Wykonawca jest zobowiązany do naliczenia
prawidłowej stawki VAT. Prosimy o wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zmianę stawki
VAT usług w przypadku zmiany VAT.
Odpowiedź Wyjaśniając wątpliwości w zakresie interpretacji cen, uzasadniona jest
propozycja, aby w umowie wprowadzić zapis ustalający stałość cen, umożliwiający
jednocześnie zmianę stawki podatku VAT do poszczególnych usług w czasie trwania
umowy, zgodnie z zapisem zawartym w § 5 ust. 3 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 8
do SIWZ.
W związku z powyższym § 4 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
„2) podstawą rozliczeń finansowych jest suma opłat za nadane i zwrócone przesyłki,
odebrane przesyłki kurierskie z opłatą przerzuconą na adresata oraz zlecone usługi
komplementarne, stwierdzona na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych, w
okresie rozliczeniowym, o którym mowa w pkt. 1, obliczona na podstawie załącznika do
formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr …. do niniejszej umowy.” Obecny zapis
zawarty w § 5 ust. 3 wzoru umowy umożliwia zmianę stawki podatku VAT, jeżeli w trakcie
obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług.
Pytanie 2. W rozdziale XIV ust. 4 SIWZ Zamawiający wpisał: „Gabaryt B maksimum – suma
długości i największego obwodu w innym kierunku niż długość nie może być większa niż
30.000 mm, (….)”.
30 000 mm jest to 30 metrów. Prosimy o informację, czy Zamawiający podtrzymuje wymiar
30 metrów, czy może jest to pomyłka i powinno być 3 metry?
Odpowiedź Rozdział XIV ust. 4 SIWZ zapis : „Gabaryt B maksimum – suma długości i
największego obwodu w innym kierunku niż długość nie może być większa niż 3 metry (3000
mm)
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Pytanie 3. W rozdziale XIV ust. 5 SIWZ Zamawiający określił wagę przesyłek:
„ Świadczenie usług kurierskich krajowych i zagranicznych o maksymalnej wadze do 20 kg”.
W formularzu cenowym są wskazane przesyłki o wadze do 50 kg.
Jaka jest maksymalna waga przesyłek kurierskich? Proponujemy korektę w formularzu
zamówieniowym do 20 kg.
Odpowiedź Zamawiający wprowadza korektę w formularzu ofertowym do 20 kg.
Pytanie 4. W rozdziale XIV ust. 5 SIWZ Zamawiający określił terminy doręczenia przesyłek:
„czas dostarczenia przesyłek:
a) krajowa – następny dzień roboczy do godz. 15.30
Doręczenie przesyłki do godz. 15.30 dnia następnego po dniu odbioru jest możliwe pod
warunkiem nadania przesyłek do godz. 15.00, jednak jest to usługa droższa od
standardowej, której godzina doręczenia do firm wynosi w naszym przypadku godz. 16.00, a
do osób indywidualnych do godz. 20.00. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na tańszą usługę z
terminem doręczenia 16.00 dla firm i 20.00 dla osób indywidualnych? Prosimy o
uszczegółowienie zapytania i wskazanie, że zamawiający nada przesyłkę np. do godz.
15.00.
Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na tańszą usługę z terminem doręczenia do
godz.16.00 dla firm i godz. 20.00 dla osób indywidualnych.
Pytanie 5. W rozdziale XIV ust. 5 SIWZ Zamawiający określił terminy doręczenia przesyłek:
„czas dostarczenia przesyłek:
a) (….)
b) zagraniczna – 2 dni od momentu nadania (pod warunkiem odebrania przesyłki do godz.
12.00)”.
Dotrzymanie wyżej wskazanego terminu doręczenia przesyłki zagranicznej w dowolnej
części świata jest niemożliwe.
Prosimy o weryfikację terminu doręczenia, gdyż jest to zapis, który uniemożliwi złożenie
oferty żadnemu Wykonawcy.
Proponujemy zapis:
Kraje europejskie: od 1 do 3 dni od dnia następnego po dniu nadania.
Kraje pozaeuropejskie: od 3 do 6 dni od dnia następnego po dniu nadania.
Odpowiedź Zamawiający zgadza się na zapis:
Kraje europejskie: od 1 do 3 dni od dnia następnego po dniu nadania.
Kraje pozaeuropejskie: od 3 do 6 dni od dnia następnego po dniu nadania.
Pytanie 6. W rozdziale XIV ust. 10 SIWZ Zamawiający wpisał jako termin płatności faktur „14
dni od daty doręczenia zamawiającemu (…).Ustalenie terminu doręczenia faktury w
przypadku naliczenia ewentualnych odsetek powodować może niepotrzebne wątpliwości
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Czy zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności faktur na 21 dni od daty wystawienia
faktury?
Zaproponowany termin płatności umożliwia jednoznaczne stwierdzenie daty do której
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowane usługi terminowo, a wydłużony okres
płatności zabezpiecza Zamawiającego przed nieterminowym jej opłaceniem.
Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu płatności faktur na 21 dni od daty
wystawienia faktury. Zapis zaproponowany w § 4 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy jest
jednoznaczny i pozwala na precyzyjne ustalenie momentu naliczania odsetek za
nieterminowe regulowanie należności.
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Pytanie 7. W załączniku do formularza ofertowego w pozycji 1 Zamawiający wskazał rodzaj
przesyłki:
Przesyłki listowe polecone - „polecone ekonomiczne zagraniczne do 350g gabaryt A”.
Prosimy o wskazanie konkretnego kraju w celu jednoznacznego określenia ceny, która
będzie porównywalna z ofertami innych wykonawców. Różne strefy europy i świata maja
różną cenę za dostarczenie przesyłki.
Odpowiedź Do zapis w załączniku do formularza ofertowego w pozycji 1 dodaje się:
Przesyłki listowe polecone - „polecone ekonomiczne zagraniczne do 350g gabaryt A” do
krajów:
Niemcy,
Czechy,
Portugalia,
Hiszpania,
Norwegia,
Dania,
Cypr,
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej,
Kanada
Pytanie 8. W załączniku do formularza ofertowego w pozycji 7 Zamawiający wskazał rodzaj
przesyłki:
Przesyłki listowe zwykłe – „ zwykłe, priorytetowe zagraniczne”.
Prosimy wskazanie konkretnego kraju w celu jednoznacznego określenia ceny, która będzie
porównywalna
z ofertami innych wykonawców. Różne strefy europy i świata maja różną
cenę za dostarczenie przesyłki. Prosimy o podanie wagi przesyłki.
Odpowiedź Zapis w załączniku do formularza ofertowego w pozycji 7 otrzymuje brzmienie:
Przesyłki listowe zwykłe – zwykłe, priorytetowe zagraniczne do 350 g.
Niemcy,
Czechy,
Portugalia,
Hiszpania,
Norwegia,
Dania,
Cypr,
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej,
Kanady
Pytanie 9. W załączniku do formularza ofertowego w pozycji 1 Zamawiający wskazał rodzaj
przesyłki:
Usługi kurierskie – „ serwis krajowy (teren cały kraj) ponad 30 kg do 50kg”.
W SIWZ rozdział XIV ust. 5 wskazano maksymalną wagę przesyłek kurierskich do 20 kg.
Czy w związku z powyższym wskazana w formularzu ofertowym pozycja obowiązuje?
Odpowiedź Zapis w załączniku do formularza ofertowego w pozycji 1 przyjmuje brzmienie:
Usługi kurierskie – „serwis krajowy (teren całego kraju) maksymalna waga przesyłek
kurierskich do 20 kg.
Pytanie 10. W załączniku do formularza ofertowego w pozycji 2 Zamawiający wskazał
rodzaj przesyłki:
Usługi kurierskie – „ przesyłka kurierska na warunkach szczególnych”.
Prosimy o wskazanie wagi przesyłki, czy jest to przesyłka krajowa, czy zagraniczna, a w
przypadku przesyłki zagranicznej kraju przeznaczenia?
Czy Zamawiający określając „na warunkach szczególnych” miał na myśli usługę ostrożnie?
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Odpowiedź Zapis w załączniku do formularza ofertowego w pozycji 2 „Usługi kurierskie„usługa kurierska na warunkach szczególnych” rozszerza się:
Usługi kurierskie – przesyłka kurierska na warunkach szczególnych:
Krajowa do 5 kg – 3 przesyłki
Niemcy – do 5 kg – 2 przesyłki
warunki szczególne czyli „ostrożnie- np. szkło oraz oznaczenie góra-dół / nie przewracać do
góry nogami, przewozić w jednej pozycji.
Pytanie 11. W załączniku do formularza ofertowego w pozycji 3 Zamawiający wskazał
rodzaj przesyłki:
Usługi kurierskie – „ przesyłka zagraniczna”.
Prosimy o wskazanie kraju przeznaczenia?
Odpowiedź W zapisie w załączniku do formularza ofertowego w pozycji 3: „Usługi kurierskie
– przesyłka zagraniczna dodaje się:
Kraj - Niemcy
Pytanie 12. Zamawiający zobowiązał Wykonawców do złożenia dokumentu wg wzoru SIWZ:
- załącznika nr 4 – dla wykonawców nie należących do grupy kapitałowej,
- załącznika nr 5 – dla wykonawców którzy powierzyli podwykonawcą część prac.
Jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej, ale dla realizacji przedmiotu zamówienia nie
powierza podwykonawcą części prac, czy prawidłowym będzie jak wykonawca złoży wykaz
podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej bez wypełniania załącznika nr 4 i 5 do
oferty? Czy Wykonawca powinien wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ?
Odpowiedź Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów powinien złożyć wykaz podmiotów
wchodzących w skład grupy kapitałowej zamiast załącznika nr 4.
Jeżeli Wykonawca nie zamierza żadnych prac powierzyć Podwykonawcom, składa załącznik
nr 5 do SIWZ z adnotacją „nie dotyczy”.
Pytanie 13. Czy zamawiający dopuszcza podpisanie umowy wykonawczej do umowy
ramowej stanowiącej załącznik do SIWZ? Umowa wykonawcza nie byłaby w sprzeczności z
zapisami umowy ramowej, a jedynie doprecyzowywałaby warunki wykonywania usług.
Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza podpisania umowy wykonawczej do umowy
ramowej, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Zapisy tej umowy „ramowej”, regulaminu
świadczenia usług pocztowych Realizującego, obowiązujących przepisów krajowych i
międzynarodowych, w szczególności wskazanych w § 9 wzoru umowy w ocenie
Zamawiającego wystarczająco szczegółowo określają warunki realizacji usług pocztowych.
Pytanie 14. Zamawiający żąda, aby Wykonawca odbierał ze wskazanych placówek
Wykonawcy korespondencję. Jednak
w formularzu ofertowym brak jest pozycji
umożliwiających wpisanie opłaty za odbiór korespondencji.
Czy w związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje formularz ofertowy dopisując pozycję
odbioru korespondencji, rozbijając usługę na 5 i 2 odbiory w tygodniu?
Odpowiedź Zamawiający wprowadza korektę w formularzu ofertowym dopisując pozycję
odbioru korespondencji, w rozbiciu na 5 i 2 odbiory w tygodniu.
Pytanie 15. W paragrafie 1 ust. 2 wzoru umowy do SIWZ Zamawiający wpisał:
„Nadawca wymaga, aby usługa dostarczenia przesyłki, paczek, przesyłek kurierskich
świadczona była do każdego wskazanego przez Nadawcę adresu w Polsce i za granicą”.
O ile doręczenie w każde miejsce w kraju jest możliwe, to jednak patrząc na ten zapis
literalnie doręczenie w każde miejsce za granicą jest niemożliwe. Tak sformułowany zapis
uniemożliwia złożenie oferty żadnemu wykonawcy. Prosimy o modyfikacje zapisu
dotyczącego przesyłek wysyłanych za granicę, np. poprzez zapis:
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„Nadawca wymaga, aby usługa dostarczenia przesyłki, paczek, przesyłek kurierskich
świadczona była do każdego wskazanego przez Nadawcę adresu w Polsce, Europie, oraz
krajów pozaeuropejskich znajdujących się w wykazie przygotowanym przez
Zamawiającego”.
Zamawiający umieści wykaz krajów pozaeuropejskich do których wymaga świadczenia
usługi w załączniku do SIWZ.
Odpowiedź §1 ust.2 wzoru umowy do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Nadawca wymaga, aby usługa dostarczenia przesyłki, paczek, przesyłek kurierskich
świadczona była do każdego wskazanego przez Nadawcę adresu w Polsce, Europie oraz
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady.
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