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Do Wykonawców

Sprawa Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

Informuję, że w trakcie trwania postępowania prowadzonego w trybie Ogłoszenia o zamówieniu na „Świadczenie usług 
pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy”, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, które 
przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami.

Zamawiający w załączniku nr 2 do ogłoszenia w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w pkt 4 ppkt 2 wskazuje 
przesyłki w Formacie S w rozmiarze, który u Wykonawcy byłby właściwy dla Formatu M. Czy Zamawiający dopuszcza 
zmianę maksymalnych wymiarów przesyłek Formatu S na stosowany u Wykonawcy Format S: 160 mm x 230 mm x 20 
mm ?

Zamawiający dokona zmiany zapisów w załącznika nr 2 do ogłoszenia -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
pkt. 4 ppkt. 2 otrzyma brzmienie:

2) Wymiary przesyłek wynoszą:
a) przesyłek listowych:

Format S -  maksymalny wymiar koperty (I60x230x20mm) -  do 500g 
Format M -  maksymalny wymiar koperty C4 (229x324x20mm) -  do 1000g
Format L -  ponad wymiar koperty C4 (suma wymiarów nie może przekroczyć 900mm, przy czym długość nie 
może być większa niż 600mm) -  do 2000g

b) przesyłek listowych nadawanych w formie rulonu wynoszą: Maksimum: suma długości plus podwójna 
średnica - 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm Minimum: suma 
długości plus podwójna średnica - 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy 
niż 100 mm

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm

W Załączniku nr 2 do ogłoszenia w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w pkt 5 oraz załączniku nr 7 wzorze 
umowy § 3 ust. 3 Zamawiający wskazuje, iż podane w opisie ilości są jedynie szacunkowe i mogą ulec zmianie. 
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wskazanie procentowej wysokości zobowiązania jakie Zamawiający na 
pewno udzieli Wykonawcy. Brak wskazania tej wielkości jest sprzeczne z art. 29 ust. 2 i 34 ust. 5 Pzp. Wykonawca 
wskazuje, iż w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 roku (syg. Akt KIO/UZP22/07) Izba 
wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego 
zobowiązania bez wskazania minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno Zamawiający wyda na potrzeby realizacji 
przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że prognozuje minimalną wartość wysyłki na poziomie 60%  w stosunku do ilości podanych w 
pkt. 5 załącznika nr 2 do Ogłoszenia -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
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PYTANIE 1

ODPOWIEDŹ:

PYTANIE 2
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Wykonawca wnosi o zmianę brzmienia pkt 10. załącznika nr 2 do ogłoszenia Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia na: „10 Zamawiający zobowiązuje się do sporządzenia zestawienia przesyłek dla celów ewidencyjnych 
i rozliczeniowych według wzoru uzgodnionego między Wykonawcą, a Zamawiającym”.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokona zmiany zapisów w załącznika nr 2 do Ogłoszenia -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
pkt 10 otrzyma brzmienie:
Zamawiający zobowiązuje się do sporządzania zestawień przesyłek dla celów ewidencyjnych i rozliczeniowych według 
wzoru uzgodnionego między Wykonawcą a Zamawiającym.

PYTANIE 4
Wykonawca proponuje doprecyzować treść pkt 18 załącznika nr 2 do ogłoszenia Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia w brzmieniu poniższym - „18. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie 
w dniu ich przekazania przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca 
wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich 
nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokona zmiany zapisów w załącznika nr 2 do Ogłoszenia -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
pkt 18 otrzyma brzmienie:
Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez 
Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca wyjaśni je z Zamawiającym. 
Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek 
nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń.

PYTANIE 3

PYTANIE 5
Wykonawca proponuje doprecyzować treść pkt 19 Załącznika nr 2 do ogłoszenia Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia poprzez dodanie zdania: „Druki potwierdzenia odbioru w trybie wynikającym z KPA i Ordynacji 
Podatkowej stanowią koszt Zamawiającego i będą zgodne ze wzorem stosowanym przez Wykonawcę; wzory 
zamieszczone będą na stronie internetowej Wykonawcy”.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie korzysta z usługi doręczenia pism w trybie wynikającym z KPA oraz 
Ordynacji Podatkowej.

PYTANIE 6
Wykonawca proponuje doprecyzować treść pkt 23 ppkt 4 Załącznika nr 2 do ogłoszenia Szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia poprzez dodanie na końcu zdania wyrażenia: „w tym koniecznych regulaminów świadczenia 
usług Wykonawcy".

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

PYTANIE 7
W związku z wyrażeniem przez Zamawiającego chęci korzystania z programów rabatowych stosowanych przez 
Wykonawcę, Wykonawca informuje, że możliwość skorzystania z stosowanych przez niego taryf specjalnych wiążę się z 
koniecznością zrealizowania przez klienta szeregu dodatkowych czynności związanych z przygotowaniem lub 
opracowaniem przesyłek, oraz nadaniem przez klienta określonego wolumenu w okresie miesiąca kalendarzowego. 
Klient ubiegający się o zastosowanie taryfy specjalnej:
W przypadku przesyłek nierejestrowanych poza nadaniem określonego wolumenu wymagane jest:
1) maszynowe nanoszenie adresu, zgodnie z Polskimi Normami, gwarantujące jego odczytanie przez czytnik listowych 

maszyn rozdzielczych,
2) ostemplowanie przesyłek nierejestrowanych datą nadania (odcisk z maszyny do frankowania) lub umieszczenie 

napisów informujących o odstąpieniu od ich stemplowania i po uzgodnieniu z Wykonawcą naniesienie daty i 
miejsca nadania,

3) posortowanie przesyłek nierejestrowanych według kategorii na ekonomiczne i priorytetowe,
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4) posortowanie przesyłek nierejestrowanych według kodów pocztowych w zakresie uzgodnionym z Wykonawcą, 
minimum do drugiej cyfry kodu pocztowego,

5) nadanie przesyłek nierejestrowanych w uzgodnionej z Wykonawcą placówce pocztowej nadawczej,
6) sporządzanie przez nadawcę zestawień ilościowo-wartościowych przesyłek nierejestrowanych, według kategorii, 

rodzajów gabarytów oraz przedziałów wagowych, zgodnie z cennikiem w dwóch egzemplarzach, z których jeden 
jest przeznaczony dla pocztowej placówki nadawczej albo przekazanie ich do pocztowej placówki nadawczej przy 
wykorzystaniu systemu „Elektroniczny Nadawca" albo uzgodnionego z Pocztą Polską formatu elektronicznej książki 
nadawczej,

7) informowanie placówki pocztowej nadawczej o planowanym nadaniu.
W przypadku przesyłek rejestrowanych miejscowych poza nadaniem określonego wolumenu wymagane jest:
1) wydzielenie przez nadawcę w osobny strumień, na etapie nadawania, przesyłek poleconych miejscowych z całej 

partii nadawanych przesyłek poleconych,
2) sporządzanie przez nadawcę pocztowej książki nadawczej dla przesyłek poleconych miejscowych (w dwóch 

egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla placówki pocztowej nadawczej) albo przekazanie jej przy 
wykorzystaniu systemu Elektroniczny Nadawca albo uzgodnionego z Wykonawcą formatu elektronicznej książki 
nadawczej; pocztowa książka nadawcza nie może obejmować przesyłek innych niż przesyłki polecone 
miejscowe,

3) przekazanie przesyłek poleconych miejscowych do nadania zgodnie z kolejnością wpisów w pocztowej książce 
nadawczej.
Wykonawca informuje, że rabaty są naliczane niezależnie od siebie.
W związku z powyższym, czy Zamawiający przewiduje wykonanie dodatkowych ww. czynności, umożliwiających 

Wykonawcy zastosowanie taryf rabatowych wobec Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ:
Podjęcie dodatkowych czynności przez Zamawiającego przy wysyłce listów uzależnione jest od wielkości taryf 
rabatowych przedstawionych przez Wykonawcę.

PYTANIE 8
Wykonawca wnosi o wykreślenie ostatniego zdania w § 6 Załącznika nr 7 wzoru umowy lub wnosi o szczegółowe 
wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli, jakie utrudnienia i jakie jego zdaniem sytuacje mogą uniemożliwić 
wykonanie umowy i jednocześnie wykluczyć działanie Regulaminu Wykonawcy.
Wykonawca jako operator wyznaczony jest zobowiązany świadczyć usługi na warunkach określonych także 
w obowiązujących u niego Regulaminach a pozostawienie obecnego zapisu § 6 wzoru umowy, bez wskazania 
enumeratywnie przypadków, które wykluczają stosowanie Regulaminu, uniemożliwia Wykonawcy złożenie oferty.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokona zmiany zapisów w załącznika nr 7 -  Wzór umowy, § 6 otrzymuje brzmienie:

W zakresie nieuregulowanym w Umowie i załącznikach ma zastosowanie Regulaminy obowiązujący u Wykonawcy. 
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy Regulaminami obowiązującym u Wykonawcy, 
stanowiącymi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy, a niniejszą Umową bezwzględne pierwszeństwo mają 
postanowienia niniejszej Umowy, które wyłączają postanowienia Regulaminów usług pocztowych Wykonawcy w tym 
zakresie.

PYTANIE 9
W § 9 ust. 2 pkt 1) Wykonawca wnosi o zmianę brzmienia zapisu zgodnie z poniższym -  „ustawowej stawek 
podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy; jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w 
zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od 
towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT".

PYTANIE 10
W § 9 ust. 2 pkt 5) Wykonawca wnosi o zmianę brzmienia zapisu zgodnie z poniższym -  „cen jednostkowych brutto" 
w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik do umowy) 
w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe; jeżeli w trakcie 
obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług, Zamawiający, 
zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury 
VAT"
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PYTANIE 11
Zamawiający w § 9 ust. 2 przewidział, zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany podatku VAT jak również zmianę 
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cennika powszechnych usług pocztowych w sposób przewidziany w 
Prawie pocztowym, jednakże Zamawiający uzależnił wprowadzenie wszystkich zmian, za wyjątkiem tych wskazanych w 
ust. 5 § 9 od podpisania przez obie strony aneksu.
Wykonawca zauważa, że obie te ww. zmiany a mianowicie zmiana lub ustalenie nowej stawki VAT oraz zmiana cennika 
usług powszechnych nie są zależne od Wykonawcy i wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia a zatem ich 
obowiązywanie nie może być uzależnione od podpisania aneksu przez strony. Wykonawca wnosi się o dopisanie na 
końcu ust. 5 § 9 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 słów: „oraz zmian wymienionych w ust. 2 pkt 1) i 5), które to 
zmiany wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia".

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 9,10,11:
Zamawiający dokona zmiany zapisów w załącznika nr 7 -  Wzór umowy, § 9 otrzymuje brzmienie:

1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości dokonania zmian przewidzianych w niniejszym 
paragrafie.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie zmiany cen jednostkowych za świadczone 
usługi pocztowe w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę
5) cen jednostkowych brutto w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty 

(którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy) w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w 
sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe.

3. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2, warunkiem zmiany cen jednostkowych za świadczone 
usługi jest powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o takiej zmianie w ciągu 21 dni od dnia opublikowania 
przepisów dokonujących zmian, z wyjątkiem pkt.1. W przypadku zmian przewidzianych w ust 2 pkt 1 nie jest 
wymagane poinformowanie Zamawiającego przez Wykonawcę, a zmiana w zakresie cen jednostkowych za 
świadczone usługi następuje z dniem wejścia w życie przepisów zmieniających.

4. Z zastrzeżeniem wynikającym z postanowień art. 144 ust. 1 ustawy -  Prawo zamówień publicznych oraz 
postanowień ust. 5 wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Nie wymagają formy pisemnej zmiany umowy dotyczące adresów, numerów telefonów, faksów, poczty 
elektronicznej.

6. Odpowiednio każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian, o której mowa w ust. 5, w zakresie jej 
dotyczącym, powiadamiając o tym pisemnie drugą stronę.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający w większości opłaty pocztowe uiszczana z „góry” korzystając z maszyn 
frankujących. Dlatego zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy łatwiej będzie dokonać rozliczeń jeśli Wykonawca 
poinformuje Zamawianego o planowanych zmianach cen z wyprzedzeniem.

PYTANIE 12
Zamawiający w pkt. 15 Załącznika nr 2 do ogłoszenia w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia informuje, że 
zamierza również nadawać przesyłki listowe posiadające w nazwie adresata tylko oznaczenie „Szanowni Państwo" bez 
imion i nazwisk adresatów. Wykonawca informuje, że Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w zakresie 
warunków wykonania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego w sposób jednoznaczny wskazuje (§17 ust.
1), że do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest przesyłka oznaczona przez naniesienie w sposób trwały 
i czytelny na jej opakowaniu informacji identyfikujących w sposób jednoznaczny adresata i nadawcę oraz ich adresy 
wraz z właściwymi kodami pocztowymi. Wobec powyższego Wykonawca proponuje nadawanie przez Zamawiającego 
tak oznaczonych przesyłek jak wskazuje w pkt. 15 w załączniku nr 2 w ramach usługi niepowszechnej przesyłka 
marketingowa. Usługa przesyłka marketingowa świadczona jest na podstawie obowiązującego u Wykonawcy 
regulaminu, który w przypadku wyrażenia zgody Zamawiającego na nadawanie tych przesyłek jako marketingowych, 
powinien również umożliwić wprowadzenie regulaminu do postanowień umowy.
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W przeciwnym razie Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie tego zapisu w ten sposób, że wszystkie przesyłki były 
opisane tak jak wymaga tego ww. Rozporządzenie.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie zastrzegł, że usługa musi być świadczona w ramach usługi powszechnej, dlatego dopuszcza aby 
regulamin usługi został dołączony do umowy jako załącznik nr 5.

• Zamawiający dokona zmiany zapisów w załącznika nr 7 -  Wzór umowy, § 3 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają załączniki stanowiące integralną część umowy:
1) Załącznik nr 1 -  kopia Formularza oferty Wykonawcy;
2) Załącznik nr 2 -  kopia Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia;
3) Załącznik nr 3 -  wzór pieczątki opłaty skredytowanej;
4) Załącznik nr 4 -  wzór matryc maszyn frankujących Zamawiającego;
5) Załącznik nr 5 -  Regulaminy usług pocztowych Wykonawcy.

• Zamawiający dokona zmiany zapisów w załącznika nr 7 -  Wzór umowy, § 6 otrzymuje brzmienie:

W zakresie nieuregulowanym w Umowie i załącznikach mają zastosowanie Regulaminy obowiązujący u Wykonawcy. 
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy Regulaminami obowiązującym u Wykonawcy, 
stanowiącymi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy, a niniejszą Umową bezwzględne pierwszeństwo mają 
postanowienia niniejszej Umowy, które wyłączają postanowienia Regulaminów usług pocztowych Wykonawcy w tym 
zakresie.

• Zamawiający dokona zmiany zapisów w załącznika nr 2 do ogłoszenia -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
pkt 20 otrzyma brzmienie:

Wykonawca będzie doręczać pod wskazany adres przesyłki objęte przedmiotem umowy, w tym nieposiadające nazwy 
adresata, w terminach doręczenia ściśle określonych w regulaminach świadczenia usług pocztowych Wykonawcy, 
które będą stanowić Załącznik nr 5 do podpisanej umowy albo zgodnie z wskaźnikami czasu przebiegu przesyłek 
pocztowych w obrocie krajowym, określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Na podstawie §10 usŁ1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.poz. 491), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli, 
informuję, że w związku z ograniczeniem przez administratora obiektu możliwości poruszania się po budynku, 
w którym znajduje się Kancelaria Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, w celu złożenia oferty proszę o kontakt 
telefoniczny pod nr 690 949 985 lub 52 36 69 371.
Jednocześnie informuję, że w wyżej wymienionych przyczyn nie będzie możliwości uczestniczenia w otwarciu ofert. 
Protokół z otwarcia ofert zostanie niezwłocznie umieszczony na stronie internetowej Urzędu.

Urząd Statystyczny w  Bydgoszczy

ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1 -3, 85-066 Bydgoszcz 
tel. 52 36 69 390 
SekretariatUSBDG@stat.gov.pl 
bydgoszcz.stat.gov.pl

UWAGA:

Z poważaniem 
Dyrektor

Urzędu Statys fdgoszczy

dr Wi'e^ława~Gierańcżyk
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