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Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego ZP.271/27/ORG/ 14 na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Milanówka”

Zamawiający odpowiada na pytanie, które wpłynęło w dniu 19 listopada 2014 roku w sprawie
ww. postępowania, a które jest kontynuacją udzielonych w dniu 17 listopada 2014r.
odpowiedzi:
„Działając w imieniu Wykonawcy i odnosząc się do wyjaśnień Zamawiającego do treści SIWZ wskazuję, co
następuje.
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy poinformował, iż będzie nadawał część przesyłek dla których
wymagany jest termin nadania co nie przeszkadza operatorowi pocztowemu w odbiorze od Zamawiającego takich
przesyłek i w dniu odbioru od Zamawiającego przekazać ich do operatora wyznaczonego. Ponadto Zamawiający
wyodrębnił tego typu przesyłki w Załączniku nr 3 do SIWZ (kalkulacja cenowa), pozycja 3.
W związku z powyższym, uwzględniając udzieloną przez Zamawiającego odpowiedź w przedmiocie
dopuszczalności nadawania omawianych przesyłek (wymagających pośrednictwa operatora wyznaczonego),
Wykonawca zwraca się o wskazanie przez Zamawiającego sposobu wyodrębniania przesyłek wskazanych w
pozycji 3 Załącznika nr 3 do SIWZ: czy Zamawiający będzie sporządzał odrębny wykaz tych przesyłek, czy też
będzie je w jakiś konkretny sposób oznakowywał w celu ich wyodrębnienia i nadania przez wybranego
wykonawcę w placówce operatora wyznaczonego w dniu odbioru.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że w dokumentacji postępowania w Załączniku nr 1 „Opis przedmiotu
zamówienia” określił w pkt. 13 oraz w pkt. 16-19 ppkt.1) propozycję oznakowania przesyłek
dla których istotny jest dzień nadania.
1. ….. Zamawiający umieszcza na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacje
jednoznacznie identyfikujące adresata wraz z adresem i właściwym kodem pocztowym
(podany jednocześnie na wydruku bądź w zestawieniu), jednocześnie określając rodzaj
przesyłki (polecona, za potwierdzeniem odbioru, priorytetowa, DN-dzień nadania).
Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym według kolejności
z wydruku bądź z zestawienia.

2. Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia w 2 egzemplarzach, z których jeden
przeznaczony jest dla placówki Wykonawcy - wydruku dla przesyłek rejestrowanych
i wysyłanych zgodnie z procedurą mi.in. KPA, KPC oraz zestawienia ilościowego dla
przesyłek nierejestrowanych i przesyłek zagranicznych. Wydruk jak i zestawienie są
generowane komputerowo przez Zamawiającego.
3. Sposób
oznaczenia
przesyłek
nadawanych
przez
Zamawiającego
zgodnie
z obowiązującymi przepisami KPA, KPC, KPK, PPSA i innych, zostanie ustalony
z wybranym Wykonawcą przed zawarciem umowy (oznakowania w określony sposób
np. DN, oddzielny rejestr/wykaz), w celu wydzielenia i nadania przez Wykonawcę
u operatora wyznaczonego w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego zgodnie z ww.
procedurami.
4. Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego o których mowa
w pkt.17, wydane przez Wykonawcę musi mieć moc dokumentu urzędowego, zgodnie
z art.17 Ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).
5. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym tj.
przekazaniu przesyłek ułożonych stroną adresową w tym samym kierunku:
1) rejestrowanych przesyłek krajowych według kolejności wpisów w książce nadawczej
(wydruku) dokonywanych z uwzględnieniem informacji o rodzaju usług:
ekonomicznych i priorytetowych oraz zwrotnym potwierdzeniu odbioru i DN,…..
Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją postępowania zamieszczoną na
stronie internetowej Zamawiającego.
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