Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2
Toruń, 7 listopada 2019 r.
WZP.272.68.2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ
ORAZ ZMIANA TERMINU
Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną,
prowadzonym zgodnie z art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem
jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na lata 2020-2021 przez
Operatora Pocztowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu, wpłynęły pytania:
Pytanie 1:
Załącznik nr 3 do SIWZ formularz cenowy
Wykonawca chcąc zrealizować zamówienie na najwyższym poziomie jednocześnie wyczerpując
wszystkie potrzeby Zmawiającego, zamierza dobrać środki i metody jakimi dysponuje w obecnym
wachlarzu usług.
Przedstawiona forma formularza ofertowego uniemożliwia wyczerpanie wszystkich możliwości
Wykonawcy tak by dobór usług został precyzyjnie dobrany i wyceniony.
Zatem Wykonawca mając na uwadze interes Zmawiającego zwraca się z wnioskiem o
rozbudowanie i zmianę formularza tak, by zostały uwzględnione w nim również formaty, wagi
oraz ich ilości wraz z podaniem rodzajów przesyłek i miejsca przeznaczenia, jakie będą
przekazywane do przewozu pocztowego przez Zmawiającego?
Takie rozwiązanie umożliwi Wykonawcy wyceny wszystkich pozycji w najkorzystniejszym dla
Zamawiającego wariancie cenowym. Brak możliwości dobrania odpowiednich środków i metod
celem dokonania precyzyjnej kalkulacji może spowodować, iż koszty wykonania usługi zostaną
wycenione na zbyt ogólnych założeniach a takie działanie może doprowadzić, że oferta
Wykonawcy będzie mniej atrakcyjna co jednocześnie narusza art.7 PZP mówiący o zasadzie
uczciwej konkurencji.
Mając na uwadze również interes publiczny jak i samego Zamawiającego, w przypadku
wpłynięcia w postępowaniu wyłącznie oferty Wykonawcy wycena zgodna z charakterystyką
przesyłek wskazaną przez Zamawiającego może doprowadzić do znacznego przekroczenia
budżetu Zamawiającego, co w konsekwencji może skutkować unieważnieniem postępowania.
Dodatkowo takie działanie może spowodować zarzut niegospodarności z art. 44 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zgodnie z którą wydatki
publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków
służących osiągnięciu założonych celów.
W związku z powyższym wykonawca zapytuje:
- czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie nazw, które są w standardowym katalogu usług?
- czy Zamawiający zgodzi się na dodatkowy podział dla pozycji 8,12 i 14 (strefa B,C D)?
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- czy Zamawiający zgodzi się na dostosowanie formularza do cennika usług poz. 16, 17, 20, 21,
22 - w cenniku usług powszechnych paczki pocztowe w obrocie zagranicznym są podzielona na
strefy: 10, 11, 12,13, 20,30, i 49 (ekonomiczne) oraz A1, A2, A3, A4, A5,B,C,D (priorytetowe) ?
- czy Zamawiający zgodzi się na skorygowanie Poz. 18 i 19 – do usługi powszechne Paczka
krajowa nie ma usługi komplementarnej „Ostrożnie”. Usługa komplementarna „Ostrożnie” jest
dostępna dla usług: Kurier 48 (dla tej usługi nie ma podziału na wagi przesyłek i na gabaryt A i
B), Pocztex serwis kurierski (nie ma podziału na gabaryt A i B) , Pocztex Ekspres 24 ((nie ma
podziału na gabaryt. A i B)
- czy Zamawiający może doprecyzować jakich przesyłek dotyczą zwroty z tych pozycji Poz. 24,
25 ? Zwroty przesyłek nierejestrowanych krajowych i zagranicznych nie są wyceniane i
fakturowane – nie ma w systemie możliwości naliczenia opłaty za tego rodzaju zwroty w
przeciwieństwie o przesyłek rejestrowanych krajowych i zagranicznych za które są pobierane
opłaty.
- czy Zamawiający może dokonać poprawek w Poz. 20, 21, 22 i 23 i 29, 33 – dla paczek w
obrocie zagranicznym nie ma podziału na gabaryt A i B – nie ma możliwości takiego rozdzielenia
przesyłek.
- Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie podziału na strefy zgodnego z cennikiem i
regulaminem dla przesyłek kurierskich zagranicznych (EMS) Poz. 36, 37 ?
W celu zabezpieczenia wszystkich potrzeb Zamawiającego Wykonawca wnioskuje o dodanie do
treści umowy poniższego zapisu:
„Przesyłki nie wymienione w formularzu cenowym będą opłacane przez Zamawiającego zgodnie
z cennikiem Wykonawcy obowiązującym w dniu nadania przesyłki”.
Odpowiedź 1:
Zaktualizowany formularz cenowy na 2020 i 2021 ze wszystkimi możliwymi poprawkami,
uwzględniający pytania, został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego.
Odpowiadając na wniosek o dodanie do treści umowy zapisu: „Przesyłki nie wymienione
w formularzu cenowym będą opłacane przez Zamawiającego zgodnie z cennikiem Wykonawcy
obowiązującym w dniu nadania przesyłki”,
- Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie, inne usługi nie wymienione w formularzu cenowym
będą realizowane odrębnymi umowami.

Pytanie 2:
Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy § 7 ust. 1 pkt 1
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o doprecyzowanie kwestii co stanowi przedmiot
umowy, gdyż w par. 1 ust. 1 mowa jest tylko o usługach powszechnych a w formularzu cenowym
wymienione są usługi kurierskie krajowe i zagraniczne, które nie są usługami powszechnymi.
Odpowiedź 2:
Zamawiający określając przedmiot zamówienia „świadczenie usług pocztowych”, ma na myśli
wszystkie usługi wymienione w formularzu cenowym czyli powszechne, niepowszechne
i przesyłki kurierskie.
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Pytanie 3:
Załącznik nr 5 do SIWZ– wzór umowy § 7 UST. 1
Zamawiający wymaga, żeby przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), osoby
wykonujące na terenie kraju stałą i bezpośrednią obsługę korespondencji objętej przedmiotem
umowy będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie z regulacjami wynikającymi z
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
Mając na uwadze obecne uwarunkowania oraz wymagania rynku pracy, na którym działają
Wykonawcy można zauważyć, iż proces zatrudniania pracowników na umowę o pracę ewoluuje
w kierunku zawierania umów cywilnoprawych z nowozatrudnionymi pracownikami, Wykonawca
nie jest w stanie zagwarantować, iż uwarunkowania rynkowe nie wymuszą na Wykonawcy
podjęcia działań w zakresie zatrudniania pracowników w oparciu o umowy cywilnoprawne, aby
skutecznie realizować swoje zadania. Jednocześnie Wykonawca jako operator narodowy jest
zobowiązany do zabezpieczenia prawidłowej realizacji usług, których poziom jakości jest
określony przez ustawodawcę. Dobór wszystkich pracowników, którymi do prawidłowej realizacji
posługuje się Wykonawca, odbywa się z najwyższą dbałością i starannością.
W świetle obecnych uwarunkowań na rynku pracy przy takiej konstrukcji zapisów wzoru umowy
żaden Wykonawca nie jest w stanie spełnić wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
wszystkich pracowników.
Zatem Wykonawca zapytuje czy Zamawiający dopuszcza, aby pracownicy Wykonawcy
wyznaczeni do realizacji przedmiotowego zamówienia byli w 90% zatrudnieni na umowę o
pracę a pozostała część na podstawie umów cywilnoprawnych?
Odpowiedź 3:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie.
Pytanie 4:
Załącznik nr 4 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 5
W związku ze zmianami w organizacji pracy jednostki obsługującej Zamawiającego, które
wpłynęły na obecnie realizowane godziny obsługi Zamawiającego w zakresie odbioru
korespondencji z lokalizacji w Grudziądzu i Włocławku. Wykonawca zwraca się pytaniem czy
zmiana godzin odbioru korespondencji od Zamawiającego dla jednostek Zamawiającego może
być realizowana w Grudziądzu w godzinach 13:00-13:30 i we Włocławku w godzinach 13:3014:05?
Odpowiedź 4:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę godzin odbioru w lokalizacjach: Grudziądz i Włocławek,
a poprawiony OPZ w tym zakresie, został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie 5:
Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy § 3
Wykonawca wnioskuje, aby Zamawiający wyraził zgodę i zawarł w projekcie umowy zapisy na
przesyłanie faktur drogą elektroniczną jak w załączeniu. Rozwiązanie to przyczyni się do
szybszego obiegu dokumentów i da Zamawiającemu dodatkowy czas niezbędny na analizę
przesłanych dokumentów.
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Odpowiedź 5:
Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie faktur (pliku pdf), na adres email Zamawiającego.
PDF na emailu nie jest dokumentem, Zamawiający dopuszcza wersje papierową bądź e-Fakturę
przesyłaną za pomocą platformy.
Pytanie 6:
Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy § 8 ust. 1-6
Praktyka rynku wypracowała powszechnie przyjęte i stosowane wysokości kar, które operator, nie
chcąc stracić zaufania u obecnych oraz potencjalnych klientów, jest w stanie respektować.
Wykonawca w celu ustalenia równej pozycji stron zwraca się o analizę i zmianę w zakresie
określonej przez Wykonawcę odpowiedzialności poprzez zmianę zapisów § 8 ust. 1 wzoru
umowy na następujące:
Poczta zobowiązuje się zapłacić na rzecz Nadawcy karę umowną w wysokości 0,2%
niewykorzystanego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3, z tytułu nie wykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Do kategorii nie wykonania przedmiotu zamówienia należy:
– nie nadanie w danym dniu prawidłowo przygotowanych do nadania przesyłek Nadawcy,
– nie dostarczenie w danym dniu przez Pocztę przesyłek do Nadawcy i nieodebranie przez Pocztę
prawidłowo przygotowanych przesyłek od Nadawcy.
2) Do kategorii nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia należy:
– 7-krotnego w ciągu miesiąca rozliczeniowego nie dostarczenia w wyznaczonych godzinach
poczty przeznaczonej dla Nadawcy oraz nie odebrania w wyznaczonych godzinach przesyłek do
nadania od Nadawcy.
2. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź nie wykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu zamówienia Poczta zapłaci Nadawcy odszkodowanie i inne świadczenia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r.,
poz.2188 z późn. zm.).
3. Kara umowna oraz odszkodowanie i inne świadczenia będą mogły być potrącane z kwoty
wynagrodzenia przysługującego Poczcie. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia
naliczonych kar umownych poprzez wystawienie stosownej noty księgowej z terminem płatności
14 dni kalendarzowych od daty doręczenia Wykonawcy, po przeprowadzeniu postępowania
potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary umownej.
4. W przypadku nie wywiązywania się Poczty z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących
czynności opisane w przedmiocie zamówienia na umowę o pracę, Poczta będzie zobowiązana do
zapłacenia kary umownej Nadawcy, w wysokości 0,2% niewykorzystanego wynagrodzenia, o
którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.
5. W przypadku nie przedstawienia informacji w terminach, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3 Poczta
każdorazowo płacić będzie karę w wysokości 20,00 zł.
6. W przypadku siedmiokrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w § 7 ust. 2 lub
zmiany sposobu zatrudnia osób, Nadawca ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć dodatkowo
kary umowne wskazane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
Odpowiedź 6:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar.
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Pytanie 7:
Mając na uwadze interes Zamawiającego, Wykonawca wnioskuje o wydłużenie terminu składania
ofert do 19 listopada 2019 r. do godziny 10.00 ze względu na złożoność zadania, Wykonawca
chcąc przygotować ofertę musi przeprowadzić szereg analiz, aby dobór metod i środków
służących osiągnięciu założonych w postępowaniu celów zapewnił realizację wszystkich
oczekiwań Zamawiającego. Zbyt krótki czas może ograniczyć zasadę uczciwej konkurencji oraz
spowodować brak możliwości przygotowania jak najkorzystniejszej dla Zamawiającego oferty.
Odpowiedź 7:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert.
Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.
Nowy termin składania ofert: 21 LISTOPADA 2019 r. godz. 10:00.
Nowy termin otwarcia ofert: 21 LISTOPADA 2019 r. godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/ Olgierd Sobkowiak
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