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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

 

 

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert w  postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4  

pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z 

późn.zm.) na świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Lubelskiej Agencji Wspierania 

Przedsiębiorczości  w Lublinie. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 ORAZ WZORU UMOWY 

 

 

Pytanie I. 

Zaproszenie - Kryteria wyboru oferty- jedyne kryterium oceny ofert, najniższa cena - waga 

100%. 

Wnosimy o dodanie kryterium „społecznego”, przez które należy rozumieć liczbę pracowników 

Wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, związanych z bezpośrednim 

odbiorem, opracowaniem, przewozem i dostarczaniem przesyłek pocztowych. Państwo jako 

wieloletni pracodawca powinni wspierać podmioty, które nie omijają Przepisów Kodeksu 

Pracy w tym art.22 § 1
1
. Tolerowanie nieformalnego zatrudnienia na rynku pracy niesie za 

sobą osłabienie pewności obrotu gospodarczego. Koszty tego procesu ponoszą nie tylko 

pracodawcy, ale także ich pracownicy, system zabezpieczenia społecznego, system opieki 

zdrowotnej i w konsekwencji budżet państwa. Wydatki publiczne powinny wspierać rzetelnych i 

praworządnych uczestników rynku i ich pracowników. 
Wykonawca wnioskuje do Nadawcy o rozszerzenie kryterium oceny ofert o następujący 

warunek: 

- Liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę związanych z bezpośrednim 

odbiorem, opracowaniem, przewozem i dostarczaniem przesyłek pocztowych' - 20% . 

Sposób obliczania kryterium „Liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności 

operacyjnej wykonawcy na umowę o prace, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu 

na 30.11.2015 r.   
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Zx 

Z = --------------- 
x
 20 punktów 

Z max 

gdzie: 

1.  Z = liczba punktów za kryterium „Liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w 

działalności operacyjnej wykonawcy na umowę o pracę, w przeliczeniu na 

pełnozatrudnionych, według stanu na 30.11.2015r. 

2.  Zx = liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej 

wykonawcy na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 

30.11.2015 r. wynikająca z oferty badanej; 

3.  Z max = największa liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności 

operacyjnej wykonawcy na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według 

stanu na 30.11.2015 r. wynikający z ofert, które nie podlegają odrzuceniu. 

4.  Przez działalność operacyjną Zamawiający rozumie działalność Wykonawcy związaną z 

realizacją usług objętych niniejszym postępowaniem w zakresie: odbierania i dostarczania 

korespondencji, obsługi korespondencji w placówkach pocztowych, spedycji i transportu, 

czynności ekspedycyjno-rozdzielczych, z uwzględnieniem osób zatrudnionych u wykonawcy 

i jego podwykonawców. 

 

Odpowiedź I.  
Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian w kryterium oceny ofert.   

 

Pytanie  II.  

W opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 w ust. 18 jest: „Wykonawca zapewni i 

dostarczy Zamawiającemu bezpłatne formularze potwierdzeń odbioru”. Prosimy o 

doprecyzowanie, iż bezpłatne formularze zwrotnego potwierdzenia odbioru dotyczą druków 

nakładu Wykonawcy a nie dotyczą formularzy używanych w trybie KPA, KPC oraz 

Ordynacji podatkowej. 

 

Odpowiedź II. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu bezpłatnie formularzy 

potwierdzeń odbioru do każdego z typu przesyłek, o których mowa w Załączniku nr 1 do 

Zaproszenia do składania ofert – Opis przedmiotu zamówienia, jeżeli dana przesyłka takiego 

formularza wymaga.  

 

Pytanie  III.  

W opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 w ust. 20 jest: 

Zamawiający wymaga, ze względu na charakter przesyłek, aby każda jednostka ( placówka ) 

Wykonawcy, w której nastąpi przede wszystkim awizowanie i odbiór awizowanych przesyłek 

przez nadawcę spełnia poniższe warunki: a)..b)..c)..d).. 

 



ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin 

tel. 81 462 38 00 
fax 81 462 38 40 

e-mail: lawp@lubelskie.pl 

www.rpo.lubelskie.pl 
www.lawp.eu 

 

 

Pytania: 

1.  Czy, w jaki sposób i na jakim etapie postępowania Nadawca dokona szczegółowej 

oceny placówek nadawczych Wykonawcy? 

2.  Czy ewentualne uchybienia, co do wskazanych placówek nadawczych, będą podstawą, 

do odmowy podpisania umowy z winy Wykonawcy? 

 

Odpowiedź III.1. 

Wykonawca składając wraz z ofertą podpisany Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania 

ofert tj. Formularz cenowy jednocześnie oświadcza, że akceptuje Załącznik nr 1 do 

Zaproszenia do składania ofert – Opis przedmiotu zamówienia, w którym określone są warunki 

jakie muszą spełniać placówki Wykonawcy.  Akceptacja Załącznika nr 1 do Zaproszenia do 

składania ofert – Opis przedmiotu zamówienia jest jednoznaczna z potwierdzeniem spełniania 

przez Wykonawcę zawartych w nim warunków. Wykonawca potwierdza spełnianie warunków 

i akceptację przedmiotu poprzez złożenie podpisanego Załącznika nr 2 do Zaproszenia do 

składania ofert tj.  Formularza cenowego.  

  

 

Odpowiedź III.2. 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią zapytania nie żądał od Wykonawców 

przystępujących do przedmiotowego postępowania, przedstawienia wykazu placówek 

nadawczych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że złożenie przez Wykonawcę 

podpisanego Załącznika nr 2 do Zaproszenia do składania ofert - Formularza cenowego 

potwierdzającego spełnianie warunków i akceptację przedmiotu zamówienia, poświadczające 

nieprawdę w tym przedmiocie może być podstawą do odmowy podpisania umowy z 

Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku stwierdzenie 

nieprawidłowości na etapie realizacji umowy może być to podstawą do rozwiązania 

przedmiotowej umowy z Wykonawcą. 

 

 

Pytanie IV. 

Umowa załącznik nr 3 § 2 ust. pkt 3) i pkt 5) ppkt a) jest mowa o „przesyłkach reklamowych” 

oraz pkt 5) ppkt b) i c) jest mowa o „przesyłkach pobraniowych.” Czy w przypadku 

podpisywania Umowy istnieje możliwość wykreślenia tych usług z treści punktów i 

podpunktów? Usługi te nie są przedmiotem umowy. 

 

Odpowiedź IV. 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany przedmiotowych zapisów  Umowy. 

 

Pytanie V. 

 
Umowa załącznik nr 3 § 3 ust.2 
jest - Nadawca i Wykonawca zobowiązują się do kontroli wydatkowanej kwoty, o której mowa 

w ust. 1.Wnosimy o zmianę na: Nadawca zobowiązuje się do kontroli wydatkowanej kwoty, o 

której mowa w ust.1. 
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Odpowiedź V. 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany przedmiotowego zapisu Umowy.  

 

Pytanie VI. 

Umowa załącznik nr 3 § 4 ust.2 

jest - Ceny jednostkowe brutto podane przez Wykonawcę w ofercie pozostaną niezmienne przez 

cały okres realizacji zamówienia, za wyjątkiem ewentualnej zmiany stawki podatku VAT na 

usługi pocztowe, wówczas może nastąpić zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki 

podatku. Wnosimy o zmianę na: 

Ceny jednostkowe brutto podane przez Wykonawcę w ofercie pozostaną niezmienne przez cały 

okres realizacji zamówienia, za wyjątkiem: 

1.  ewentualnej zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe, wówczas może nastąpić 

zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku. 
2.  zmiany cennika powszechnych usług pocztowych, zatwierdzonego przez Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez 
obowiązujące przepisy Prawa pocztowego. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie dopuszcza zmiany przedmiotowego zapisu Umowy. 

 

Pytanie  
Umowa załącznik nr 3 § 4 ust.7 
Jest - Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Nadawcy. 
Wnosimy o zmianę na: 
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie dopuszcza zmiany przedmiotowego zapisu Umowy.  

 

Pytanie 
Umowa załącznik nr 3 § 9 
W tekście omyłkowo powołano się na § 7, powinno być § 6. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż prostuje oczywistą pomyłkę pisarską, która wystąpiła w Załączniku 

nr 3 do Zaproszenia do składania ofert – Wzór umowy, w  § 9.  

W treści § 9 omyłkowo powołano się na § 7. Prawidłowo powinno być odwołanie do § 6. 

 


