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UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO  

                                  W BYDGOSZCZY 
ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06 

NIP 5542647568 REGON 340057695 

www.ukw.edu.pl 
 

 

 

BZP 93/1/2012        Bydgoszcz, 06.12.2012 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem. 
 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 
zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o 

wadze do 50 g. i powyŜej 50 g. 
 

 
           Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy 

uprzejmie informuje, Ŝe dnia  05.12.2012 r. wpłynęły faxem zapytania o następującej treści: 

 

Pytanie 1. 
W Części II pkt. 1.6. SIWZ Zamawiający przewiduje realizację usługi dowozu przesyłek  

w wyznaczonym przedziale czasowym „wg następującego wykazu.” Jednocześnie Zamawiający nie 

załączył do SIWZ  wskazanego wykazu. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający 

zamierza faktycznie skorzystać z ww. usługi  oraz wnosi  o uzupełnienie SIWZ o wykaz wskazany 

wyŜej, a ponadto w przypadku uznania, Ŝe usługa ma być wykonywana o wprowadzenie 

odpowiedniej  pozycji w formularzu ofertowym moŜliwiającym wpisanie ceny jednostkowej za 

wykonanie usługi dowozu w wyznaczonym przedziale czasowym.  

Odpowiedź. 

Dostarczanie przesyłek przez upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy następować będzie 

w godzinach 7.30-11.00 do kancelarii Zamawiającego, pokój nr 108. 

Pytanie 2. 
W Części II pkt. 2.2. SIWZ oraz w pkt 2.7 Formularza ofertowego Zamawiający wskazał termin 

płatności za wykonane usługi wynoszący 30 dni, który jest  sprzeczny z terminem określonym w §5 

Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy. Wykonawca proponuje wykreślenie 

powyŜszego zapisu.  

Odpowiedź. 

Zamawiający ustala termin płatności na 14 dni. 
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Pytanie 3. 
W Części III pkt. 1.1. lit. c) został określony przez Zamawiającego warunek dotyczący 

przystąpienia do postępowania w postaci przedstawienia zezwolenia wydanego przez Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej  

w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym. Zgodnie z 

art. 6 ust. 5  ustawy Prawo pocztowe operator publiczny w zakresie świadczenia powszechnych 

usług pocztowych, o których mowa w art. 46 ustawy Prawo pocztowe, nie ma obowiązku 

posiadania zezwolenia, a zatem wnosimy o uzupełnienie postanowienia pkt 1.1. lit. c) SIWZ 

poprzez dodanie następującej treści „albo korzysta z zwolnienia  

z obowiązku posiadania wyŜej wymienionego zezwolenia.”  

Odpowiedź. 

Zamawiający dodaje pkt 1.1 lit. c o brzmieniu: 

„albo korzysta ze zwolnienia  z obowiązku posiadania wyŜej wymienionego zezwolenia.”  

 

Pytanie 4. 
Zamawiający w pkt. 2.6. Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy  wprowadził zapis, 

dotyczący gwarancji i rękojmi za wady fizyczne, który nie ma Ŝadnego związku z  zakresem usług 

przewidzianych w SIWZ. Postanowienie to jest właściwe dla postępowań, których przedmiotem są 

dostawy, roboty budowlane. Wykonawca proponuje wykreślenie powyŜszego zapisu.  

Odpowiedź. 

Zamawiający wykreśla powyŜszy zapis. 

 

Pytanie 5. 
W Załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym Formularz cenowy  w pozycjach dotyczących przesyłek 

powyŜej 50 g Zamawiający  błędnie określił wagę przesyłek, wprowadzając zwrot: „od” a powinno 

być „powyŜej”. Wykonawca proponuje modyfikację powyŜszych zapisów poprzez wprowadzenie 

zwrotu: „powyŜej” np. Przesyłka zwykła ekonomiczna  powyŜej 50 g do 100 g. W dalszych 

pozycjach  Załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający błędnie wskazał wagę przesyłek przyjmując 

przedział do 1000 g. Zdaniem Wykonawcy Zamawiający zamierzał w tych pozycjach określić 

przesyłki w przedziale wagowym do 100 g. Dalej Wykonawca wskazuje, iŜ w pozycjach 

Formularza cenowego dotyczących paczek, przyjęte przez Zamawiającego przedziały wagowe są 

zbyt szerokie, co spowoduje, Ŝe ceny jednostkowe zostaną określone w maksymalnym przedziale 

wagowym tj. odpowiednio dla 30 kg i 20 kg. Ponadto wnosimy o doprecyzowanie w jakim obrocie, 

krajowym czy zagranicznym Zamawiający zamierza nadawać paczki.  W pozycjach dotyczących 
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Pocztexu krajowego i zagranicznego oraz listu zagranicznego Zamawiający nie wskazał rodzaju, 

strefy przeznaczenia, wagi przesyłek,  co uniemoŜliwia wskazanie ceny usługi.  Wykonawca wnosi 

więc o doprecyzowanie tych zapisów.  

Odpowiedź. 

Zamawiający zamieścił w osobnym pliku poprawiony formularz cenowy uwzględniający 

poprawne parametry wagowe. 

 

Pytanie 6. 
W Załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia (...) w § 1 i §2 ust. 1 pkt. a) Zamawiający 

przewiduje, Ŝe przedmiotem umowy są usługi pocztowe obejmujące jedynie przesyłki o wadze 

powyŜej 50 g, co jest sprzeczne z przedmiotem zamówienia opisanym  

w Części II SIWZ, oraz z Formularzem cenowym, gdzie Zamawiający uwzględnia równieŜ 

przesyłki o wadze do 50 g. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie powyŜszej sprzeczności  

i dokonanie stosownej modyfikacji SIWZ i jego załączników. 

Odpowiedź. 

Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i 

zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych 

o wadze do 50 g. i powyŜej 50 g.” 

 

Pytanie 7. 
W § 2 ust. 2 Załącznika nr 5 Istotne postanowienia (...) Zamawiający wprowadza nową usługę nie 

wykazaną w SIWZ oraz w Formularzu cenowym, a polegającą na odbiorze  przesyłek od 

Zamawiającego przez Wykonawcę. Wykonawca wnosi o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zasad 

świadczenia tej usługi przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oraz o rozszerzenie Formularza 

cenowego o pozycję umoŜliwiającą wpisanie ceny za tę usługę.   

Odpowiedź. 

Zamawiający informuje, Ŝe przesyłki są woŜone do placówki pocztowej przez pracowników 

Zamawiającego. 

Pytanie 8. 
W §3 oraz §8 Załącznika nr 5 do SIWZ Zamawiający przewidział wykonanie usługi odrębnie dla 

kaŜdego zadania. Zdaniem Wykonawcy w SIWZ nie zostały określone poszczególne zadania. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie powyŜszej rozbieŜności.  

Odpowiedź. 

Niniejsze postępowanie nie przewiduje podziału na poszczególne zadania. 

 


