Radom 11. 07.2019 r.
CIRF.BZ.271.60.2019.HCKY.1
Wykonawcy uczestnicy postępowania
dotyczy: zaproszenia do składania ofert na Świadczenie usług pocztowych, oznaczenie
sprawy CIRF.BZ. 271.60.2019.HCKY
Centrum Informatyki Resortu Finansów w odpowiedzi na pytania z dnia 08.07.2019r.
informuje:
Pytanie nr 1 do załącznika nr.3 , umowa &10 pkt7 oraz SIWZ pkt II ppkt5
Czy ze względu na obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy i ze względu na fakt,
iż poniższa propozycja zapewnia wystarczający czas na dokonanie płatności, czy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności za zrealizowane usługi
pocztowe wg proponowanego zapisu:
Zapłata nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14
dni, od daty jej wystawienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie nr 2
W treści ogłoszonego przetargu, Zamawiający wielokrotnie (w tym w Umowie) wskazał,
że Wykonawca zobowiązany jest do stałego dostarczania przesyłek i zwrotów oraz zwrotnego
potwierdzenia odbioru do siedziby Zamawiającego codziennie w dni robocze (poniedziałek –
piątek w godzinach od 8:30 – 13:00).
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek. W definicji usługi pocztowej (art. 2 ust. 1 ustawy
Prawo pocztowe) nie mieści się doręczanie przesyłek – opłaconych przez nadawców
i nadchodzących do Zamawiającego.
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza wykreślenie wskazanych zapisów
o godzinie doręczania przesyłek i potwierdzeń odbioru, ponieważ zapisy dotyczące terminów
doręczania przesyłek pocztowych (wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych
w obrocie krajowym) uregulowane są Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez
operatora wyznaczonego oraz w ustawie Prawo pocztowe, a w przypadku usług kurierski
regulamin wykonawcy ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
Pytanie nr 3
Zamawiający określa, iż za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty nie
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pozwala Wykonawcy swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi – co jest
niezgodne z orzecznictwem sądów w tej sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy
monitorowanie terminowości płatności za świadczone usługi oraz naliczanie ewentualnych
odsetek za zwłokę. Termin zapłaty należności cywilnoprawnych
reguluje art. 454 Kodeksu cywilnego, który regulując miejsce wykonania zobowiązania
traktuje także o chwili spełnienia świadczenia, co nie budzi wątpliwości chociażby ze
względu na orzecznictwo Sądu Najwyższego. W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych
zasadą jest, że zapłata dokonana jest dopiero z chwilą uznania rachunku bankowego
Wykonawcy, co gwarantuje m.in. prawidłowe monitorowanie rozliczania stron.
Czy ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich
wpływu na rachunek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę określenia dnia zapłaty
według powszechnie stosowanej formy w obrocie gospodarczym: „Za dzień zapłaty strony
przyjmują dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów w załączniku nr. 1
szczegółowy opis pkt.10 tabela oraz załącznik do oferty- wycena
Usługi dodatkowe:
 doprecyzowanie: zwrot przesyłki ( jakiej np. poleconej z ZPO czy bez ZPO, format S,
M oraz L )
 wykreślenie całkowite z SIWZ i formularza wyceny potwierdzenie „doręczenia albo
zwrotu”
( nie mamy takiej usługi)
 wykreślenie z SIWZ oraz formularza wyceny zapisu przesyłka wartościowa nie
przekraczająca wartości 70.000 zł i pozostawić tylko zapis Przesyłka z zadeklarowaną
wartością . Powyższe uporządkowanie zapisów pozwoli na prawidłową wycenę.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zmienia zapisy w treści zapytania ofertowego w ten sposób, że:
1) Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert – Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zakupu pkt I – Świadczenie usług pocztowych pkt. 17 otrzymuje brzmienie:
Lp.
Rodzaj przesyłki pocztowej
Format/kategoria
1
Przesyłka polecona, rejestrowana
Format S/EKONOMICZA
(nadana/zwrot):
Format S/PRIORYTETOWA
S do 500g
Format M/EKONOMICZNA
M do 1000g
Format M/PRIORYTETOWA
L do 2000g
Format L/EKONOMICZNA
Format L/PRIORYTETOWA
2
Usługi dodatkowe
zwrotne potwierdzenie odbioru
3
Przesyłka z zadeklarowaną wartością
Format S/EKONOMICZA
Format S/PRIORYTETOWA
Format M/EKONOMICZNA
Format M/PRIORYTETOWA
Format L/EKONOMICZNA
Format L/PRIORYTETOWA
dodatkowo za każde 50,00 zł zadeklarowanej
wartości lub ich części
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Paczka pocztowa, EKONOMICZNA, do 1 kg
gabaryt A
ponad 1 kg do 2 kg
ponad 2 kg do 5 kg
ponad 5 kg do 10 kg
Paczka pocztowa, PRIORYTETOWA, do 1 kg
gabaryt A
ponad 1 kg do 2 kg
ponad 2 kg do 5 kg
ponad 5 kg do 10 kg
Paczka pocztowa z zadeklarowaną do 1 kg
wartością, EKONOMICZNA, gabaryt A ponad 1 kg do 2 kg
ponad 2 kg do 5 kg
ponad 5 kg do 10 kg
Paczka pocztowa z zadeklarowaną do 1 kg
wartością, PRIORYTETOWA, gabaryt ponad 1 kg do 2 kg
A
ponad 2 kg do 5 kg
ponad 5 kg do 10 kg
dodatkowo za każde 50,00 zł zadeklarowanej
wartości lub ich części

2) Załącznik do oferty na świadczenie usług pocztowych – wycena przedmiotu zakupu
otrzymuje brzmienie:
Szacunkowa
ilość
przesyłek
pocztowych
Łączna
Cena
/kurierskich
Rodzaj przesyłki
wartość
Lp.
Format/ kategoria
jednostkowa
w trakcie
pocztowej/kurierskiej
brutto (kol. D
brutto
realizacji
x E)
umowy, tj.
do
31.12.2021 r.
(szt.)*
A
B
C
D
E
F
Format S/
EKONOMICZNA
1000
Format S/
170
Przesyłka polecona, PRIORYTETOWA
Format M/
rejestrowana
EKONOMICZNA
600
(nadana/zwrot):
1
S do 500g
Format M/
M do 1000g
PRIORYTETOWA
200
L do 2000g
Format L/
EKONOMICZNA
400
Format L/
PRIORYTETOWA
150
zwrotne potwierdzenie
2
Usługi dodatkowe:
odbioru
1000
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Przesyłka z
zadeklarowaną
wartością

Paczka pocztowa,
EKONOMICZNA,
gabaryt A

Paczka pocztowa,
PRIORYTETOWA,
gabaryt A

Paczka pocztowa z
zadeklarowaną
wartością,
EKONOMICZNA,
gabaryt A

Paczka pocztowa z
zadeklarowaną
wartością,
PRIORYTETOWA,
gabaryt A

Format S/
EKONOMICZNA
Format S/
PRIORYTETOWA
Format M/
EKONOMICZNA
Format M/
PRIORYTETOWA
Format L/
EKONOMICZNA
Format L/
PRIORYTETOWA

5
5
5
5
5
5

dodatkowo za każde
50,00 zł zadeklarowanej
wartości lub ich części
do 1 kg

5
1

ponad 1 kg do 2 kg

1

ponad 2 kg do 5 kg

1

ponad 5 kg do 10 kg
do 1 kg

1
1

ponad 1 kg do 2 kg

1

ponad 2 kg do 5 kg

1

ponad 5 kg do 10 kg
do 1 kg

1
1

ponad 1 kg do 2 kg

1

ponad 2 kg do 5 kg

1

ponad 5 kg do 10 kg
do 1 kg

1
1

ponad 1 kg do 2 kg

1

ponad 2 kg do 5 kg

1

ponad 5 kg do 10 kg

1
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dodatkowo za każde
50,00 zł zadeklarowanej
wartości lub ich części
opakowanie firmowe do 1
kg
KURIER Ekspres 24, ponad 1 kg do 5 kg
przesyłki doręczane do ponad 5 kg do 10 kg
dwóch dni roboczych ponad 10 kg do 20 kg
ponad 20 kg do 30 kg
ponad 30 kg do 50 kg
doręczenie do godziny
12:00
Usługi dodatkowe: zwrot przesyłki
potwierdzenie doręczenia
albo zwrotu e-mailem

1
25
10
5
5
1
1
15
2
10

ŁĄCZNA CENA BRUTTO OFERTY (suma kolumny F)

3) Załącznik nr 1 do projektu umowy – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zakupu pkt. 10
otrzymuje brzmienie:
Lp.
Rodzaj przesyłki
Format/kategoria
pocztowej/kurierskiej
1
Przesyłka polecona, rejestrowana
Format S/EKONOMICZA
(nadana/zwrot):
Format S/PRIORYTETOWA
S do 500g
Format M/EKONOMICZNA
M do 1000g
Format M/PRIORYTETOWA
L do 2000g
Format L/EKONOMICZNA
Format L/PRIORYTETOWA
2
Usługi dodatkowe
zwrotne potwierdzenie odbioru
3
Przesyłka z zadeklarowaną wartością
Format S/EKONOMICZA
Format S/PRIORYTETOWA
Format M/EKONOMICZNA
Format M/PRIORYTETOWA
Format L/EKONOMICZNA
Format L/PRIORYTETOWA
dodatkowo za każde 50,00 zł zadeklarowanej
wartości lub ich części
4
Paczka pocztowa, EKONOMICZNA, do 1 kg
gabaryt A
ponad 1 kg do 2 kg
ponad 2 kg do 5 kg
ponad 5 kg do 10 kg
5
Paczka pocztowa, PRIORYTETOWA, do 1 kg
gabaryt A
ponad 1 kg do 2 kg
ponad 2 kg do 5 kg
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ponad 5 kg do 10 kg
Paczka pocztowa z zadeklarowaną do 1 kg
wartością, EKONOMICZNA, gabaryt A ponad 1 kg do 2 kg
ponad 2 kg do 5 kg
ponad 5 kg do 10 kg
Paczka pocztowa z zadeklarowaną do 1 kg
wartością, PRIORYTETOWA, gabaryt ponad 1 kg do 2 kg
A
ponad 2 kg do 5 kg
ponad 5 kg do 10 kg
dodatkowo za każde 50,00 zł zadeklarowanej
wartości lub ich części
Kurier Ekspres 24, przesyłki doręczane opakowanie firmowe do 1 kg
do dwóch dni roboczych
ponad 1 kg do 5 kg
ponad 5 kg do 10 kg
ponad 10 kg do 20 kg
ponad 20 kg do 30 kg
ponad 30 kg do 50 kg
Usługi dodatkowe
doręczenie do godziny 12:00
zwrot przesyłki
potwierdzenie doręczenia albo zwrotu emailem

Zamawiający informuje, że wszystkie zmiany w treści zaproszenia ofertowego zostały
wprowadzone kolorem czerwonym.
Zamawiający informuje, że zamieścił na stronie internetowej ZMIENIONY Załącznik nr 1,
Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3.
Pytanie 5
Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu wskazując jako nabywcę usługi Centrum
Informatyki Resortu Finansów.
Wykonawca prosi o pełne podanie adresu do wystawienia i wysyłania Faktur Vat
Odpowiedź:
Centrum Informatyki Resortu Finansów, ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom
Pytanie 6 umowa &5 pkt.9
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu
Wykonawca niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki pocztowej, w tym kurierskie,
jednak nie później , niż w ciągu 7 kolejnych dni od dnia doręczenia będzie doręczał do
Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy, w godzinach między 8:30 a 13:00, pokwitowane przez adresata zwrotne
potwierdzenie odbioru ( ZPO) na Wykonawca niezwłocznie po dokonaniu doręczenia
przesyłki pocztowej , w tym kurierskiej, będzie doręczał do zamawiającego w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, pokwitowane przez
adresata zwrotne potwierdzenie odbioru (ZPO). Zapisy dotyczące terminów doręczania
przesyłek pocztowych (wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie
krajowym) uregulowane są Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29
kwietnia 2013r w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora
Sporządziła: Elżbieta Tarczyńska-Kozubek
Biuro Zamówień Publicznych
tel.: /48/ 367 36 37

Centrum Informatyki Resortu Finansów
ul. Samorządowa 1, 26 – 601 Radom

6

wyznaczonego oraz w ustawie Prawo pocztowe, a w przypadku usług kurierski regulamin
wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Zamawiający informuje, że w związku ze zmianami w treści zapytania ofertowego, ulega
zmianie termin składania ofert.
Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 16.07.2019 r. o godz. 12:00.

DYREKTOR
Centrum Informatyki
Resortu Finansów
Piotr Gnich
/podpis na oryginale//

Sporządziła: Elżbieta Tarczyńska-Kozubek
Biuro Zamówień Publicznych
tel.: /48/ 367 36 37

Centrum Informatyki Resortu Finansów
ul. Samorządowa 1, 26 – 601 Radom

7

