Warszawa, dnia 4 kwietnia 2022 r.
WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Znak sprawy: 22/DB/2022
Przedmiot zamówienia publicznego:
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od
dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r., z zastrzeżeniem, że realizacja umowy rozpocznie się nie wcześniej
niż 1.07.2022 roku.
Pytanie 1:
W punkcie 9 Zapytania ofertowego 22/DB/2022, w podpunkcie 3 Zamawiający wskazuje, że „Za dotrzymanie
przez Zamawiającego terminu zapłaty, o którym mowa w pkt 1, uważa się złożenie w tym terminie polecenia
przelewu w banku Zamawiającego”. Wykonawca prosi o modyfikację zapisu na następujący „Za dzień
zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”, Wykonawca informuje, że faktury
za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem scentralizowanego systemu informatycznego,
którego wymogi określają takie kryteria jak termin wystawienia faktury, datę wysłania faktury do klienta,
jak również termin płatności będący w ścisłej zależności z terminami sporządzania faktury. Termin
płatności faktury liczony od daty wystawienia został wprowadzony ze względu na zapewnienie
prawidłowego funkcjonowania systemu fakturowania Wykonawcy. Takie rozwiązanie daje możliwość
oszacowania terminów wpływu wniosków oraz opóźnień w płatnościach.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia płatności za nadaną korespondencję w sposób
następujący: ” Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania faktur w formie elektronicznej na ustalone adresy
mailowe? Wykonawca przesyła faktury w dniu ich wygenerowania.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktur w formie elektronicznej na wskazane w umowie
adresy mailowe.
Pytanie 3:
Wykonawca zwraca się z uprzejma prośbą o modyfikację zapisów Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
22/DB/2022 w pozycji „Reprezentowany przez (imię, nazwisko, adres zamieszkania)” na „Reprezentowany
przez (imię, nazwisko)”?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego - Formularzu ofertowym.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zarówno przez osoby fizyczne (przy których adres
zamieszkania jest informacją niezbędną do zawarcia umowy), oraz inne podmioty prawne, które mogą być
reprezentowane przez swoich przedstawicieli. W przypadku reprezentacji podmiotu prawnego
Zamawiający wyraża zgodę na nieudzielanie informacji dot. miejsca zamieszkania osoby reprezentującej i
pozostawienia pola nieuzupełnionego w tym zakresie.

Pytanie 4:
Czy zamawiający dopuszcza modyfikację załącznika nr 2 do zapytania ofertowego 22/DB/2022.
Wykonawca prosi o wykreślenie pozycji 12 oraz 13 i zastąpienie ich jedną pozycją „Usługi komplementarne
– potwierdzenie odbioru w obrocie krajowym”. W takim przypadku Zamawiający będzie mógł korzystać z
usługi Potwierdzenie Odbioru przy nadaniu listów rejestrowanych (poleconych) zarówno ekonomicznych
jak i priorytetowych oraz przy każdym z formatów – S, M, L, ewentualnie Wykonawca prosi o rozbicie
pozycji 12 i pozycji 13 na trzy pozycje. Taki zapis pozwoli na rzetelną wycenę usług.
Propozycja zapisu:
12

Przesyłka pocztowa polecona ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (format S)
Przesyłka pocztowa polecona ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (format M)
Przesyłka pocztowa polecona ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (format L)

13

Przesyłka pocztowa priorytetowa ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (format S)
Przesyłka pocztowa priorytetowa ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (format M)
Przesyłka pocztowa priorytetowa ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (format L)

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pozycji 12 i 13 w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z aplikacji internetowej do tworzenia elektronicznych
zestawień nadawanych przesyłek listowych? Elektroniczne zestawienia są rozumiane jako elektroniczne
potwierdzenia nadania przesyłek poleconych oraz zwykłych (zbiorczo). Wykluczają one konieczność
przygotowywania zestawień w wersjach papierowych. Aplikacja jest udostępniana przez Wykonawcę za
darmo. Umożliwia ona również śledzenie przesyłek, tworzenie raportów i zestawień ilościowych
dotyczących nadanych przesyłek.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z bezpłatnych aplikacji internetowych, udostępnianych
przez Wykonawców.
Pytanie 6:
Czy Zamawiający akceptuje możliwość realizacji usługi Zwrotne potwierdzenie odbioru w formie
elektronicznego potwierdzenia odbioru, dostępnego w aplikacji on-line przeznaczonej do generowania
książek nadawczych i etykiet adresowych? Elektroniczne potwierdzenie odbioru zawiera podpis adresata,
wraz z wszelkimi danymi dotyczącymi przesyłki.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość elektronicznego potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych za
Zwrotnym potwierdzeniem odbioru, udostępnionych on-line przez Wykonawców.

Pytanie 7:
Czy na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania pliku z danymi o
przesyłkach rejestrowanych kierowanych do Zamawiającego poprzez zabezpieczoną witrynę www?
Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca nie będzie zobowiązany do przekazywania pliku z danymi o przesyłkach rejestrowanych
kierowanych do Zamawiającego poprzez zabezpieczoną witrynę www.
Pytanie 8:
W Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr 22/DB/2022 Zamawiający wskazuje terminy doręczenia
przesyłek. Wykonawca zwraca się z uprzejma prośbą o zmianę zapisów i proponuje następujący zapis:
„Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług
powszechnych przez operatora wyznaczonego.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących terminów dostarczenia przesyłek.
Pytanie 9:
Wykonawca świadczy usługi kurierskie w gwarantowanym terminie doręczenia D+2. Jeżeli Zamawiający
życzy sobie realizację usługi w gwarantowanym terminie D+2 Wykonawca uprzejmie prosi o modyfikację
Załącznika nr 2 i dodanie usług kurierskich.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie będzie korzystał z usług kurierskich w przedmiotowej umowie.
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