Pytanie 1
Zamawiający w Zaproszeniu Ofertowym pkt. 6określa, że ceny są niezmienne przez cały
okres obowiązywania Umowy.
Wykonawca wnosi o modyfikację Zaproszenia Ofertowego pkt. 6 poprzez dodanie zapisu o
treści:
„zmiana cen jednostkowych brutto w poszczególnych pozycjach wpisanych przez
Wykonawcę w Formularzu Cenowym w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w
sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe lub po zatwierdzeniu przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi
zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług. Zamawiający po uprzednim
zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia zobowiązuje się do
uiszczania opłaty za świadczenie usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia
faktury VAT.”
Pytanie 2
W Załączniku nr 2 do Zaproszenia Ofertowego Zamawiający określił jakie przesyłki
zamierza nadać w ramach zamówienia
W formularzu cenowym w tabeli z poszczególnymi usługami zamawiający określił rodzaje
usług bez określenia i podziału na przedziały wagowe, gabaryty oraz standardy
doręczenia(/ekonomiczne/priorytetowe). Czy Zamawiający dopuszcza modyfikacje tabeli i
określenia przedziałów wagowych, gabarytów oraz standardów doręczenia? Lub czy w
załączonej tabeli należy przyjąć że wszystkie przesyłki posiadają gabaryt A
wymiary:
·

minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm,

·
maksimum – przesyłka nie może przekroczyć wymiarów: szerokość 230 mm, długość
325 mm, wysokość (grubość) 20 mm;
i wagę 350 gram.
Pytanie 3
W Załączniku nr 2 do Zaproszenia Ofertowego Zamawiający określił jakie przesyłki
zamierza nadać w ramach zamówienia, nie określił jednak ilości. Czy w związku z
powyższym Zamawiający zmodyfikuje tabelę w zakresie przewidzianych ilości. Czy też ma
zostać w tabeli podana cena jednostkowa netto w zakresie wyszczególnionych przesyłek?
Odpowiedź 1
Zamawiający modyfikuje zapisy pkt 6 Zaproszenia Ofertowego.
Następujący zapis w pkt 6:
„Cena podana przez oferenta jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie

podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.”
otrzymuje brzmienie:
„Zmiana cen jednostkowych brutto w poszczególnych pozycjach wpisanych przez
Wykonawcę w Formularzu Cenowym może nastąpić w sytuacji spowodowanej zmianami
tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe lub po zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy
nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług, Zamawiający po
uprzednim zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia zobowiązuje
się do uiszczania opłaty za świadczenie usługi w wysokości obowiązującej na dzień
wystawienia faktury VAT.”
Odpowiedź 2
Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji tabeli jak również sporządzenia własnego
rozszerzonego (przez Oferenta) zestawienia.
W formularzu oferty Zamawiający zawarł następujący zapis (dopuszczający takie działania):
„W przypadku gdy Oferent posiada w swojej ofercie większe zróżnicowanie przesyłek niż wskazane w tabeli
(np. ze względu na wagę przesyłki), to może zrezygnować z jej wypełniania pod warunkiem przekazania wraz
z ofertą rozszerzonego zestawienia (o dodatkowe kryteria) odpowiadającego rodzajom wymienionych w tabeli
przesyłek. „

Odpowiedź 3
Zamawiający nie będzie modyfikował tabeli. W tabeli należy podać cenę jednostkową (netto,
kwotę podatku VAT oraz cenę brutto).
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