
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA 
 

                                                                                                                                         

Milanówek, dnia 24.11.2014 r.         

 
TOM.271.1.26.2014                          
 
 
 
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 informuje, że w dniu 21 listopada 2014 roku wpłynęły kolejne pytania w sprawie 
ww. postępowania. 
 
 

„W związku z ogłoszeniem w dniu 04.11.2014 roku przetargu nieograniczonego nr ZP.271/27/ORG/14 na 

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Milanówka” zwracam się 

uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca nadawał przesyłki Zamawiającego jako ich nadawca  w imieniu i 

na rzecz Zamawiającego, w wyniku czego na przesyłce w miejscu Nadawcy będzie widniała nazwa podmiotu 

trzeciego tylko ze wskazaniem, że jest to korespondencja w imieniu Zamawiającego, a dodatkowo w 

konsekwencji na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający? 

 

2. Zamawiający w pkt. 37 Opisu przedmiotu zamówienia Załącznika nr 1 do SIWZ wskazał, że „w koszt nadania 

przesyłki będzie wliczony jego ewentualny zwrot do siedziby nadawcy Zamawiającego.” 

Biorąc pod uwagę obowiązujący stan prawny, w przedmiotowym stanie faktycznym nadawcą przesyłek 

wskazanym na dokumencie nadawczym, nadanych za pośrednictwem operatora wyznaczonego, zgodnie               

z wymaganiami SIWZ powinien być tylko i wyłącznie Zamawiający. W takiej sytuacji zwrot przesyłki następować 

będzie na adres nadawcy czyli Zamawiającego. Natomiast rola operatora pocztowego wybranego do realizacji 

usług pocztowych w postępowaniu sprowadzać się będzie jedynie do roli posłańca, wykonującego czynność 

faktyczną odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego i przewiezienia ich do urzędu pocztowego operatora 

wyznaczonego celem ich nadania. Tym samym to od nadawcy czyli Zamawiającego pobierana będzie przez 

Pocztę Polską opłata za ewentualny zwrot przesyłki w formie gotówki, a takiej możliwości nie dopuszcza SIWZ. 

Jednocześnie operator pocztowy pośredniczący w nadawaniu przesyłek u operatora wyznaczonego nie będzie      

w takim przypadku wykonywał usługi pocztowej, ale ewentualnie usługę przewozową, nieobjętą SIWZ. 

Wymaganiem Zamawiającego jest, aby wynagrodzenie wykonawcy obejmowało całość kosztów związanych          

z realizacją przedmiotowego zamówienia. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów SIWZ i zgadza się na ponoszenie dodatkowych opłat? 
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3. Zamawiający wskazał w SIWZ, że „Wykonawca powinien posiadać odpowiednią liczbę placówek pocztowych        

w celu należytej realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia.” 

W celu zabezpieczenia realizacji zamówienia zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego wynikającymi z SIWZ 

prosimy o doprecyzowanie, czy wykonawcy mają obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających 

posiadanie odpowiednich zasobów lokalowych (np. umowy najmu, prawa własności do lokalu) chociaż                 

na terenie miasta Milanówka? 

 

4. Czy Zamawiający wymaga, aby placówki pocztowe Wykonawcy spełniały następujące warunki: 

      - czynne, co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 

- oznakowane w sposób widoczny „szyldem” z nawą bądź logo Wykonawcy, umieszczonym w obrębie witryny 

jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy 

 - gdy znajdują się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, muszą posiadać 

wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych oznakowane w sposób widoczny 

nazwą lub logo Wykonawcy 

Ponadto czy Zamawiający oprócz powyższych kryteriów, co do placówek Wykonawcy oczekuje, 

iż placówka dedykowana dla głównej siedziby Zamawiającego będzie umożliwiała skorzystanie  z innych usług 

pocztowych Wykonawcy niezawartych w przedmiocie zamówienia? 

 
5. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących zasad 

przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz 

zachowania tajemnicy wszelkich informacji mających wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego?” 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
 

Termin na składanie pytań do Zamawiającego dot. postępowania upłynął, gdyż 
pierwotny termin składania ofert był wyznaczony na dzień 13 listopada 2014 roku, a zgodnie  
z art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „Wykonawca może zwrócić się do 
zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – pod 
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert”.   

Przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28 listopada 2014r. nie przedłuża 
ustawowych terminów na zadawanie pytań zgodnie z treścią art. 38 ust. 1b „Przedłużenie 
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 
1”. 
 

                Z poważaniem   

                   Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                                                                            /-/ 
                                                                                                 Michał Piwek       
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