
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 

 

                                                                                                                                         

Milanówek, dnia 06.12.2013 r.         

 
TOM.271.2.30.2013                           
 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
              nieograniczonego ZP.271/32/ORG/ 13 na  „Świadczenie usług pocztowych w obrocie  
             krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Milanówka” 
 
 

 

Zamawiający odpowiada na pytania, które wpłynęły w dniu 05  grudnia 2013 roku w sprawie 
ww. postępowania 

 

 

„W zwiazku z ogłoszeniem w dniu 02.12.2013 roku przetargu nieograniczonego na 
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie  krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta 
Milanówka” zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
 
 

1. W załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 5 wyszczególniono usługi pocztowe, które Wykonawca 
zobowiązany będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego. Wśród niech wymieniono 
między innymi przesyłki listowe i paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością, przesyłki 
pobraniowe oraz przesyłki pocztowe na warunkach szczególnych. Wszystkie te usługi nie 
zostały ujęte w Kalkulacji Cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
Powyższe jest niezbędne do prawidłowej kalkulacji cenowej przedmiotowego 
zamówienia. Czy Zamawiający przewiduje doprecyzowanie zapisów SIWZ z tym 
zakresie?” 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wykazał w Kalkulacji cenowej tego typu przesyłek z uwagi na ich znikomą 
oraz trudną do przewidzenia ilość.  Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie oszacować ich 
ilości ani masy wskazanych przesyłek.  
 

W przypadku przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością Zamawiający nie jest w 
stanie oszacować wartości zadeklarowanej ani masy przesyłki. 
 

W przypadku przesyłek pocztowych na warunkach szczególnych,  tu Zamawiający 
interpretuje, że Wykonawca miał na uwadze przesyłki nadawane przez operatora 
wyznaczonego, Zamawiający w pkt. 45 Opisu przedmiotu zamówienia, podał: 
 „Zamawiający szacuje, że w ilościach określonych w kalkulacji cenowej ok. 70% stanowią  
przesyłki nadawane przez operatora wyznaczonego”. 
 



 
Ze względu na szczególny charakter przedmiotowego zamówienia Zamawiający wprowadził 
zapisy dotyczące możliwości zmian ilościowych wskazanych rodzajów przesyłek - pkt 44 Opisu 
przedmiotu zamówienia, oraz  zapis  pkt 46 opis przedmiotu zamówienia. 
 

 
2. „Prosimy o usunięcie zapisu zawartego w załaczniku nr 1 do SIWZ pkt 37: 

 
W koszt nadania przesyłki będzie wliczony jego ewentualny zwrot do siedziby 
Zamawiajacego 

 
Wyjaśniamy: 
Za zwrot przesyłki rejestrowanej niedostarczonej do adresata po wyczerpaniu możliwości 
doręczenia lub wydania odbiorcy, Nadawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty jak za 
przesyłkę ekonomiczną w danym gabarycie. Nadmieniamy również, że zwrotne przesyłki 
rejestrowane powinny zostać ujęte w Kalkulacji Cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ” 
 
Odpowiedź: 

 
Zamawiający informuje, że w ustawie z dnia 23 listopada 2012r  Prawo pocztowe, art. 
art. 32 ust. 1 zdanie drugie mówi: 
„Za czynności związane ze zwrotem przesyłki operator ten może żądać uiszczenia opłaty w 
wysokości określonej w cenniku usług pocztowych albo w cenniku usług powszechnych albo w 
umowie. 
 

Natomiast zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie 
warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego jest zapis: 
 
„Za czynności związane ze zwrotem  operator wyznaczony pobiera od nadawcy opłatę nie 
wyższą jednak niż opłata pobierana za przyjęcie sortowanie, przemieszczanie i doręczenie 
przesyłki tego samego rodzaju.” 
 

Zgodnie z powyższym, stwierdzenie „może żądać” według Zamawiającego nie określa 

obligatoryjnie, że opłata za ewentualny zwrot do siedziby Zamawiającego musi zostać 

naliczona. 

W związku z przytoczonymi przepisami Zamawiający skorzystał z uprawnień jakie daje 
Ustawodawca wprowadzając stosowne zapisy w dokumentacji postępowania. 
Zgodnie z ich treścią będzie płacił tylko za zwroty przesyłek nadawanych przez operatora 
wyznaczonego i tym samym wymaga, aby koszt ewentualnych zwrotów pozostałych 
nadawanych przesyłek był wliczony w koszt nadania przesyłek. 
 
Ilość oraz gabaryty nie zostały uwzględnione w kalkulacji cenowej, gdyż Zamawiający nie jest 
w stanie ich oszacować, gdyż ich ilość nie jest uzależniona od woli  Zamawiającego. 

 
 

3. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu zawartego w załączniku nr 1 do 
SIWZ pkt 39: 
„Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę 
prawidłowej faktury” 

 
Proponujemy zapis: 
„Należności wynikające z faktur VAT, zamawiający regulować będzie przelewem na 

konto wskazane na fakturze w terminie 14 lub 21 dni od daty jej wystawienia” 
 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. Jednocześnie 
Zamawiający informuje,  że obowiązującym w tym zakresie jest zapis § 5 ust. 5 wzoru umowy:  



 
„Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania 
przez Zamawiającego, przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane w fakturze” 
 
 

4. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu zawartego w załączniku nr 1 
do SIWZ pkt 46: 
 
„Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym 
i zagranicznym niewyszczególnionych w opisie przedmiotu przez Zamawiającego 
rodzajów przesyłek. W takiej sytuacji będą one wykonywane na warunkach zawartej 
umowy, a wycena ich będzie dokonywana na bieżąco, dodatkowo, zgodnie z 
obowiązującym cennikiem Wykonawcy. Zmiana rodzajowa będzie dokonana bez 
zwiększenia ogólnej wartości zawartej między Stronami umowy.” 
 
Wyjaśniamy: 
Wykonawca zawiera umowę na konkretne przesyłki, które proponuje Zamawiający. Nie 
ma możliwości nadania na tą umowę innych niż wymienione w formularzu cenowym – o 
czym decyduje Zamawiający” 
 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że pozostawia przytoczone zapisy w Opisie przedmiotu zamówienia.  

Ze względu na różnorodność oferowanych przesyłek oraz specyfikę pracy i wykonywanych 

zadań przez Zamawiającego, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich możliwości z 

których Zamawiający będzie zmuszony skorzystać w trakcie trwania umowy.  

W związku z powyższym Zamawiający wprowadził zapisy które przytoczył w odpowiedzi na 

pierwsze pytanie Wykonawcy. 

 

 
 
 

                Z poważaniem 

                       Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                                                                                            -/- 

                                                                                                 Michał Piwek       
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