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 02.07.2013r.

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 27 i 28 .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 zmienionym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) w części
dotyczącej przesyłek kurierskich Zamawiający w pozycji 2 wpisał dwa rodzaje przesyłek
krajowe – 3 szt. i zagraniczne 2 szt. W związku z faktem, że każda z tych przesyłek ma inną
cenę prosimy o modyfikację formularza zamówieniowego, tak, aby każda z pozycji była
wyszczególniona osobno. Nie jest możliwe podanie jednej ceny dla dwóch różnych rodzajów
przesyłek.
Odpowiedź
Zamawiający rezygnuje z warunków szczególnych w przypadku kurierskich przesyłek
zagranicznych.
Pytanie 2. W odpowiedzi na pytanie 13 Zamawiający nie dopuścił możliwości podpisania
umowy wykonawczej do umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. Niestety Zamawiający nie
uwzględnił we wzorze umowy wszystkich aspektów dotyczących współpracy. Tak więc
Wykonawca nie ma możliwości podpisania umowy na warunkach wskazanych przez
Zamawiającego. Brak możliwości podpisania umowy wykonawczej do umowy wskazanej w
SIWZ praktycznie uniemożliwia wykonawcą złożenie oferty. Dla przykładu, Zamawiający
żąda, aby niektóre przesyłki były ubezpieczone. Wykonawca może ubezpieczyć przesyłki,
jednak wymaga to odpowiedniego zapisu w umowie, którego brakuje w przedstawionym
wzorze umowy? Nie chodzi tu o kwestę nienależytego lub nie wykonania usługi, a o fakt
wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia. Żaden z przepisów wskazanych w paragrafie 9
umowy nie reguluje tej kwestii. Na jakich więc warunkach będzie rozpatrywana kwestia
wypłaty ubezpieczenia, jeśli strony nie ustalą tego w warunkach współpracy? W związku z
powyższym prosimy o zgodę na podpisanie umowy wykonawczej, która będzie regulować
szczegółowo (uzupełnienie do umowy z SIWZ) współpracę pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcą. Zaznaczając, że zapisy tej umowy nie będą w sprzeczności z warunkami SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące umowy „wykonawczej” i nadal nie
dopuszcza do jej podpisania, uznając, że zagadnienia związane z realizacją umowy,
wystarczająco regulują zapisy umowy „ramowej”, regulaminu świadczenia usług pocztowych
Realizującego oraz obowiązujących przepisów prawa, które będą stosowane we współpracy
między Zamawiającym i Wykonawcą oraz przy rozwiązywaniu ewentualnych sporów.
Pytanie 3. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) w części dotyczącej przesyłek
kurierskich Zamawiający w pozycji 2 wpisał dwie przesyłki zagraniczne na warunkach
szczególnych – ostrożnie.
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Prosimy o informację, co będzie wysyłane w tych przesyłkach? Opcja ostrożnie przy
przesyłkach zagranicznych znacząco podwyższą cenę za przesyłkę. Wielu wykonawców nie
świadczy tej usługi przy przesyłkach zagranicznych. Czy zamawiający wyrazi zgodę na
rezygnację z warunków szczególnych przy przesyłkach zagranicznych? W całym formularzu
są tylko te dwie przesyłki.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z warunków szczególnych w przypadku
kurierskich przesyłek zagranicznych, natomiast przy przesyłkach krajowych niezbędne jest
uwzględnienie zapisu „ostrożnie – szkło” oraz oznaczenie „góra – dół”.
Pytanie 4. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) w części dotyczącej odbioru
korespondencji tabela do wyliczenia ceny nie uwzględnia kolumny ilość. Prosimy o
wprowadzenie kolumny ilość do tabeli?
Odpowiedź
Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zmiany w załączniku do formularza ofertowego
poprzez dodanie kolumny „ilość miesięcy świadczonej usługi”.
Pytanie 5. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) pod każdą kategorią przesyłek
znajduje się pozycja ogółem.
Czy Wykonawca wpisując ceny ma podsumować wszystkie kolumny, ceny jednostkowej,
stawki VAT, wartości brutto? Czy wystarczy tylko podsumować pozycję wartość brutto?
Odpowiedź:
Należy podsumować wszystkie kolumny.
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ZAŁĄCZNIK
DO FORMULARZA OFERTOWEGO
L.p.

Ilość
(sztuk)

Rodzaje przesyłek

Cena jedn.
brutto

Stawka
podatku VAT

Wartość brutto

Przesyłki listowe polecone
1.

Polecone ekonomiczne zagraniczne
do 350 g gabaryt A-

60

Niemcy,
Czechy,
Portugalia,
Hiszpania,
Norwegia,
Dania,
Cypr,
Stany Zjednoczone Ameryki
Północnej,
Kanada
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

Polecone ekonomiczne krajowe do
350 g gabaryt A
Polecone ekonomiczne krajowe do
350 g gabaryt A za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru
Polecone ekonomiczne krajowe od
350 g do 1000 g gabaryt A
Polecone ekonomiczne krajowe od
350 g do 1000 g gabaryt A za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru
Polecone ekonomiczne krajowe od
1000 g do 2000 g gabaryt A
Polecone ekonomiczne krajowe od
1000 g do 2000 g gabaryt A za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru
Polecone priorytetowe krajowe do
350g gabaryt A
Polecone priorytetowe krajowe do
350g gabaryt A za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru
Polecone priorytetowe krajowe od
350g do 1000g gabaryt A
Polecone priorytetowe krajowe od
350g do 1000g gabaryt A za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru
Polecone priorytetowe krajowe od
1000g do 2000g gabaryt A za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru
Polecone priorytetowe krajowe od
1000g do 2000g gabaryt A

9 400
4 500

370
180

60
60

1130
110

370

50
50

60
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14.

Polecone priorytetowe krajowe
gabaryt B do 350g

35

15.

Polecone priorytetowe krajowe
gabaryt B od 350g do 1000g

50

16.

Polecone priorytetowe krajowe
gabaryt B od 1000g do 2000g

30

17.

Polecone priorytetowe krajowe od
1000g do 2000g gabaryt B za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru

30

OGÓŁEM
Przesyłki listowe zwykłe
1.

Zwykłe ekonomiczne krajowe do
350g gabaryt A

3620

2.

Zwykłe ekonomiczne krajowe od
350g do 1000 gabaryt A

60

3.

Zwykłe ekonomiczne krajowe od
1000g do 2000 gabaryt A

15

4.

Zwykłe ekonomiczne krajowe od
350 g do 1000 g gabaryt B

70

5.

Zwykłe priorytetowe krajowe do 350
g gabaryt A

6.

Zwykłe priorytetowe krajowe od
350g do 1000g gabaryt A

60

7.

Zwykłe priorytetowe zagraniczne do
350 g

15

4530

Niemcy,
Czechy,
Portugalia,
Hiszpania,
Norwegia,
Dania,
Cypr,
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej,

Kanada
OGÓŁEM

Usługi Kurierskie
L.p.

1.

Rodzaj przesyłki

Serwis krajowy ( teren
całego kraju)

Waga przesyłki

do 1 kg
ponad 1 kg do 2 kg

Średnia
ilość
przesyłek
w skali 1
roku

Cena jedn.
brutto

Stawka
podatku
VAT

Wartość
brutto

35
5
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15

ponad 2 kg do 5 kg

5

ponad 5 kg do 15 kg

5

ponad 15 kg do 20 kg
2.

3.

Przesyłka kurierska na
warunkach szczególnych
czyli ostrożne:
krajowa - 3 szt
Przesyłka
zagraniczna :
kraj Niemcy

3

do 5 kg
do 1 kg

10

ponad 1 kg do 2 kg

10

ponad 2 kg do 3 kg

10

ponad 3 kg do 5 kg
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UWAGA.
W powyższej tabeli znajdują się rodzaje przesyłek (usług pocztowych i kurierskich ) jakie
będą zlecane Wykonawcy oraz średnie ilości danej korespondencji w skali roku.
Zamawiający przyjął średnie roczne ilości przesyłek każdego rodzaju, w oparciu o analizę
potrzeb i jako podstawę do wyliczenia ceny z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie jest
zobowiązany do realizowania podanych ilości przesyłek. Faktyczne ilości realizowanych
przesyłek w skali roku mogą odbiegać od podanych średnich ilości i nie mogą one skutkować
jakimikolwiek roszczeniami Wykonawcy.
Odbiór korespondencji 5 razy w tygodniu
L.p.

1.
2.
3.

Nazwa placówki

Urząd Morski w Szczecinie ,Plac Batorego 4;
70-207 Szczecin
Kapitanat Portu Świnoujście ul. Wybrzeże
Władysława IV 7; 72-600 Świnoujście
Baza
Oznakowania
Nawigacyjnego
w
Świnoujściu, ul. Fińska 6; 72-602 Świnoujście

ILOŚĆ
m-cy
świadczone
j usługi

Cena
jednostkow
a brutto
/m-c

Stawka
podatku
VAT

Cena brutto
/ 12 m-cy

12
12
12
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Odbiór korespondencji 2 razy w tygodniu
L.p.

1.
2.

Nazwa placówki

Bosmanat Portu Międzyzdroje ul Marii CurieSkłodowskiej 18; 72-500 Międzyzdroje
Bosmanat Portu Kamień Pomorski ul. Wilków
Morskich; 72-400 Kamień Pomorski

ILOŚĆ
m-cy
świadczo
nej usługi

Cena
jednostkow
a brutto
/m-c

Stawka
podatku
VAT

Cena brutto
/ 12 m-cy

12
12
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3.

Bosmanat Portu Mrzeżyno ul. Marynarska 1;
72-330 Mrzeżyno

12

4

Bosmanat Portu Nowe Warpno ul. Dworcowa 7,
72-022 Nowe Warpno

12

5

Bosmanat Portu Wolin ul Niedamira 22;
72-510 Wolin

12

6

Bosmanat Portu Stepnica ul. Portowa 6;
72-112 Stepnica

12

7

Kapitanat Portu Dziwnów ul. Przymorze 4;
72-420 Dziwnów

12

8

Kapitanat Portu Trzebież ul. Portowa 23;
72-020 Trzebież

12

9

Obwód Ochrony Wybrzeża Międzyzdroje ul. Marii
Curie-Skłodowskiej 18;72-500 Międzyzdroje

12

10

Obwód Ochrony Wybrzeża Niechorze ul.
Nadmorska 4;72-350 Niechorze

12

11

Obwód Ochrony Wybrzeża Wolin ul. Niedamira 22,
72-510 Wolin
Obwód Ochrony Wybrzeża Nowe Warpno ul.
Kilińskiego 5; 72-022 Nowe Warpno

12

12
13

Obwód Ochrony Wybrzeża Kanał Piastowski ul.
Kanałowa 14; 72-603 Świnoujście

12
12
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