
         I. Blok odpowiedzi na pytania: 
1) czy Zamawiający przewiduje nadawanie tzw. „przesyłek terminowych” wymagających

zastosowania trybów wskazanych w art. 57 § 5 pkt. 2 KPA, art. 12 § 6 pkt. 2 Ordynacji
podatkowej  lub  ew.  innych  analogicznych  przepisów  (np.  art.  165  §  2  Kodeksu
postępowania  cywilnego),  tj.  odwołań,  apelacji  i  innych  przesyłek  skierowanych  do
sądów lub organów administracji publicznej w sytuacji, w której Zamawiający jest stroną
postępowania?

Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje nadawanie przesyłek 
wymagających zastosowania art. 57 § 5 pkt 2 KPA oraz art. 165 § 2 KPC oraz art. 12 § 6 pkt 2 
Ordynacji podatkowej

2) czy  Zamawiający  potwierdza,  że  „przesyłki  terminowe”  nie  przekraczają  5% całości
wolumenu? (alternatywnie, Wykonawca wnosi o oszacowanie wolumenu ww. przesyłek
wymagających nadania u operatora wyznaczonego)?

Zamawiający nie jest w stanie wskazać szacunkowych wolumenów przesyłek wymagających 
pośrednictwa operatora wyznaczonego. 

3) czy  Zamawiający  dopuszcza  złożenie  oferty  przez  innych  wykonawców  niż  Poczta
Polska S.A. i tym samym dopuszcza wskazany wyżej „tryb posłańca”?

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez innych wykonawców niż Poczta Polska S.A.

4) w  jaki  sposób  rozliczana  będzie  usługa  pośrednictwa  w  nadawaniu  przesyłek
terminowych,  tj.  czy  wynagrodzenie  operatora  alternatywnego  uiszczane  będzie  na
podstawie  cennika  załączonego  do  oferty/umowy,  czy  też  zamawiający  dokona
modyfikacji formularza cenowego poprzez wyodrębnienie przesyłek, które należy nadać
w placówce operatora wyznaczonego,  w przykładowy sposób zaproponowany poniżej
(co umożliwi wykonawcom innym niż operator wyznaczony wycenić usługę nadawania
w trybach zastrzeżonych dla operatora wyznaczonego)?

Zamawiający  nie  wprowadza  zmian  w  Kalkulacji  cenowej.  We  wskazanych  pozycjach
Kalkulacji cenowej Wykonawca winien podać jedną cenę niezależnie od tego, czy przesyłka jest
przesyłką  „zwykłą”  czy  tez  wymagającą  zastosowania  trybów  wskazanych  powyżej.  Cena
powinna  być  skalkulowana  z  uwzględnieniem  szacowanej  ilości  przesyłek  wymagających
zastosowania  trybu  określonego  w  art.  57  §  5  pkt.  2  KPA,  art.  12  §  6  pkt.  2  Ordynacji
podatkowej lub ew. innych analogicznych przepisach.

  II.  Wykonawca  zwraca  się  do  Zamawiającego  o  uwzględnienie  wniosku  w  zakresie
wprowadzenia w formularzu ofertowym osobnych kolumn/rubryk,  celem możliwości
wpisania  cen  za  poszczególne  usługi  objęte  przedmiotem  zamówienia  wyrażonych
również w wartości netto oraz wskazania naliczonej stawki podatku VAT.

Zamawiający   nie  uwzględnia  wniosku  dotyczącego  wprowadzenia  w  formularzu  cenowym
osobnych rubryk. 

III. Wykonawca zwraca się o usunięcie z Zapytania oraz wzoru umowy wszelkich nawiązań
      do powszechnych usług pocztowych



Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy.

IV. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę tego terminu na 14 dni od daty dostarczenia
faktury  VAT.  Ułatwi  to  Wykonawcy  dokonywanie  rozliczeń,  pozostawiając
Zamawiającemu odpowiedni czas na dokonanie płatności.

Zamawiający nie  wyraża zgody na zmianę terminu płatności.

V. Zamawiający w formularzu cenowym wskazuje następującą pozycje do wyceny: Poczta
Firmowa.  Wykonawca  zwraca  uwagę,  że  wskazana  usługa  świadczona  jest  tylko  i
wyłącznie  przez  jeden  podmiot,  jakim  jest  Poczta  Polska  S.A.,  a  Zamawiający
ogranicza w ten sposób konkurencyjność postępowania.  Brak jest  zatem możliwości
złożenia równoważnych ofert przez innych wykonawców.

Zamawiający dokonuje zmiany  formularza cenowego dopisując  pozycje pn.:
„Odbiór  przesyłek z siedziby zamawiającego Koszt 12 m-cy x  (kwota) =.

        VI. Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu odbioru przesyłek w piątek do 13-14, 
               albo 13:30 -14:30 Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie „okienka czasowego” 

odbioru przesyłek w piątki z 13.30-14.00 na przynajmniej godzinny czasookres (w 
przód lub w tył) tj. na 13.00-14.00 względnie 13.30-14.30?

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu odbioru przesyłek  w piątek, gdyż Starostwo 
Powiatowe w Opolu jest czynne w piątek do godz. 14 00.


