STAROSTWO POWIATOWE
W NAKLE NAD NOTECIĄ
OWO.272.19.2013

Nakło nad Notecią, dnia 2013-11-14

ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania
i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedostarczonych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle nad
Notecią
Dnia 14 listopada 2013 r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią wpłynęły zapytania
o następującej treści:
1. Wnosimy o ponowne dopisanie w Rozdziale XX SIWZ w pkt 4) na końcu zdania następującej treści: „jak
również zmianę stawki opłaty w przypadku zmiany cennika za usługi świadczone przez Wykonawcę w trybie
przewidzianym w Prawie pocztowym.” oraz w Rozdziale XX SIWZ o dopisanie do załącznika nr 7 do SIWZ pkt
30 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza zmianę w treści umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zakresie:
1) terminu realizacji zamówienia,
2) warunków płatności,
3) zmiany ilości przesyłek,
4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określona w umowie jako wartość umowy zawartej
z Wykonawcą w wyniku ustawowych zmian urzędowo obowiązującej stawki podatku od towarów i usług
(VAT) lub zmianą obowiązku podatkowego Wykonawcy jak również zmianę stawki opłaty w przypadku
zmiany cennika za usługi świadczone przez Wykonawcę w trybie przewidzianym w Prawie pocztowym,
5) podwykonawców oraz zakresu prac im powierzonych.”.
W odpowiedziach na nasze zapytania z dnia 06.11.2013 r. zacytowali Państwo art. 22 ust. 2 Prawa
pocztowego, który mówi o wysokości opłat, iż są ustalane w cenniku usług powszechnych lub
w umowie o świadczenie usługi pocztowej. W Państwa formularzu większość usług to usługi powszechne i na
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te usługi obowiązuje cennik który jest akceptowany przez Prezesa UKE, dlatego też konieczne jest
przewidzenie możliwości zmiany cen z uwagi na ewentualne wprowadzenie w życie nowego cennika.
2. W odpowiedzi udzielonych do zapytań z dnia 06.11.2013 r. Zamawiający nie wyraził zgody na umieszczenie w
formularzu osobnych pozycji na usługi dowozu korespondencji w wyznaczonym przedziale czasowym oraz
odbioru korespondencji sugerując, iż ceny za te usługi maja być skalkulowane i doliczone do cen
jednostkowych na przesyłki wymienione w formularzu ofertowym. Wykonawca jako operator wyznaczony
zobowiązany jest do świadczenia usług powszechnych w oparciu o cennik, który jest akceptowany przez
Prezesa UKE. Z uwagi na powyższe nie mamy możliwości doliczania żadnych kosztów do cen na usługi
powszechne wymienione w formularzu ofertowym ponieważ byłoby to niezgodnie z obowiązującym Prawem
pocztowym. Prosimy ponownie o umożliwienie w formularzu ofertowym podania cen za ww. usługi.
3. Z uwagi na zmianę załącznika nr 1 o wpisanie wartości netto i podatku VAT wnosimy
i zmodyfikowanie formularza ofertowego o tożsame kolumny z uwagi że cześć usług są usługami
powszechnymi zwolnionymi z VAT, ale cześć usług jest usługami umownymi objętymi podatkiem VAT.
Odpowiedzi:
1.

Zamawiający nie wyraża zgody.

2.

Zamawiający modyfikuje formularz cenowy, dopisując pozycje usługa „dowozu korespondencji” oraz „odbiór
korespondencji”. Zmodyfikowany dokument stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

3.

Zamawiający modyfikuje formularz cenowy, dopisując kolumny „podatek VAT” oraz „wartość brutto”.
Zmodyfikowany dokument stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

W związku z powyższym Zamawiający informuję, że zmienia się termin składania i otwarcia ofert. Zmianie ulegają
następujące zapisy SIWZ:
1.

Rozdział XIII pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w biurze obsługi klienta
w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią przy ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią
w terminie najpóźniej do dnia 19 listopada 2013r. do godz. 9.45.
Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego
54 89-100 Nakło nad Notecią oraz zawierać dopisek „Oferta na świadczenie usług pocztowych” oraz „nie
otwierać przed 19 listopada 2013r. godz. 10.00”.,
Koperta wewnętrzna musi zawierać nazwę Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia”

2.

Rozdział XIII pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Nakle nad
Notecią, ul. Dąbrowskiego 54 89-100 Nakło nad Notecią dnia 19 listopada 2013r. o godz. 10.00.”

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SIWZ.
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