Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne Znak: UP/ZP- 12/2014 na usługi pocztowe wyjaśnienie treści siwz .

W dniu 16.04.2014 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o modyfikację treści swiz.
1) Rozdział IV – Projekt umowy paragraf 2, ust.1 – czy w celu dokonania wyceny usługi Zamawiający jest
w stanie wskazać wagę i kategorię ( ekonomiczna, priorytetowa) przesyłek pocztowych?
Odp. Waga do 350g, kategoria: ekonomiczne
2) Rozdział I siwz ust.9 oraz Rozdział IV Projekt umowy paragraf 4 ust.3 – czy zamawiający wyraża zgodę
na zmianę zapisu na:
„ Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia,
z trzema wyjątkami:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe może nastąpić zmiana cen
jednostkowych odpowiednio do stawki podatku,
b) w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika z uregulowań prawnych w
zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy
Prawo Pocztowe, a także w przypadku, kiedy ich wprowadzenie wynika z okoliczności
powodujących, iż zmiana w/w cen leży w interesie publicznym,
c) ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w
przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminy Wykonawcy
będą niższe od cen wynikających w przedłożonej ofercie. Wykonawca ma obowiązek wówczas
stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego
aktualnego cennika lub regulaminu.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany zapisów.
3) Rozdział IV Projekt umowy paragraf 5, ust.8 – czy Zamawiający dopuszcza usunięcie zapisu?
Odp. Zamawiający dopuszcza usunięcie zapisu.
4) Rozdział IV Projekt umowy §6, ust3 – czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów:
„6. Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie 14 dni od daty złożenia u Zamawiającego faktury
VAT w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy”.
na:
„6. Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie 14 dni od daty złożenia u Zamawiającego faktury
VAT.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany

5) Rozdział IV Projekt umowy, paragraf 7 ust.1 – czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu:
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości 20% wartości brutto umowy.
Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia proponowanego zapisu, lecz modyfikuje Rozdz. IV Projekt
umowy paragraf 7 ust.1.
„W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej
w par. 4 ust.1."

