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DO

WYKONAWCOW

dotyczy: ̂wiadczenie ushig pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (zamdwienie nr 21/us/2020)

W zat^czeniu przekazUj^ tresc pj^an jednego z Wykonawcow, jakie wplyn^ly do Zamawiajqcego

w dniu 05.01.2021 r. w zwi^zku z SIWZ oraz w oparciu o pkt VIII ppkt 7 SIWZ udzielam stosownych

odpowiedzi, Zmiany tresci SIWZ wynikajqce z niniejszego pisma wprowadzam w oparciu o pkt Vm ppkt

8 SIWZ.

Zapvtanie nr 1

Czy Zamawiaj^cy dopuszcza, aby Wykonawca swiadcz^cy ushigi w ramach niniejszego post^powania

umieszczal na przesylkach Zamawiaj^cego znaki oplaty pocztowej innego Operatora Pocztowego niz

Wykonawca, ktoremu Zamawiaj^cy udzielil zamowienia?

Odpowiedz (wviasnienie)

Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc umieszczenia na przesylkach Zamawiaj^cego znakow oplaty innego

Operatora Pocztowego przy zachowaniu wszystkich wymagah okreslonych w umowie, w szczegolnosci

wymagan dotycz^cych terminow oraz kosztdw za zwroty listow nieodebranych.

Zapvtanie nr 2

Czy Zamawiajqcy w zwi^u z tym, iz umozliwia wykonanie zamowienia przez podwykonawcow

dopuszcza sytuacj^, w ktorej cz^^c przesylek zostanie nadana przez inny podmiot na rzecz i w imieniu

Zamawiaj^cego? W wyniku tego na dowodzie nadania przesylki b^dzie figurowac inny podmiot niz

Zamawiajqcy.

Odpowiedz (wviasnienie)

Zamawiaj^cy nie wyraza na powyzsze zgody.

Zapvtanie nr 3

Poprawne adresowanie przesylek jest istotnym elementem wplywajqcym na jakosc i terminowosc
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swiadczenia ushig.

W zwi^zku z powyzszym wnioskujemy o wyrazenie zgody na raozliwosc dodania „Zasad poprawnego

adresowania i oznakowania przesytek listowycjfi", w postaci zal^cznika do umowy uzgodnionego
z wylonionym w przetargu Wykonawc^,

Odpowiedz (wviasnienie)

Zasady adresowania winny stanowic element regulaminu swiadczenia ushig pocztowych, ktory

Wykonawca zal^cza do oferty, jezeli Wykonawca go posiada. Zgodnie z wiedzq, ktor^ dysponuje

Zamawiajqcy Wykonawca zadaj^cy pytanie posiada stosowny regulamin.

Zapvtanie nr 4

Wykonawca zwraca si? z prosb^ o potwierdzenie wymiarow przesytek listowych dotycz^cych niniejszego

post?powania wedhig ponizszego:

a) przesylka listowa o masie do, 500 g to przesylka, ktorej maksymalne wymiaiy nie mog^

przekroczyc; wysokosc - 20 mm, dhigosc - 230 mm, szerokosc - 160 mm.

b) przesylka listowa o masie do 1 000 g to przesytka, ktorej maksymalne wymiaiy nie mog^

przekroczyc: wysokosc - 20 mm^ dbigosd - 325 mm, szerokosc - 230 mm.

c) przesylka listowa o masie do 2 000 g to przesylka o maksymalnych wymiarach - gdzie suma

dhigosci, szerokosci i wysokosci przesylki nie moze przekroc^c 900 mm, przy czym najwi?kszy

z wymiarow nie moze przekroczyd 600 mm,

oraz o potwierdzenie wvmiardw paczek pocztowych, ktore wvnosza:

MAKSIMUM: suma dhigosci i najwi?kszego obwodu mierzonego w innym kierunku niz dhigosc

- 3000 mm, przy czym najwi?kszy wymiar nie moze przekroczyc 1500 mm.

MINIMUM: wymiaiy strony adresowej nie mog^ bye mniejsze nii 90 x 140 mm, z tolerancj^ +/- 2

mm., przy czym:

GABARYT A to paczki o wymiarach;

MINIMUM - wymiaiy strony adresowej nie mog^ bye mniejsze niz 90 x 140 mm,

MAKSIMUM - zaden z wymiarow nie moze przekroczyc: dhigosc 600 mm, szerokosc 500 mm,

wysokosc 300 mm.

GABARYT B to paczki o wymiarach:

MINIMUM - jesli choc jeden z wymiarow przekracza diugosc 600 mm lub szerokosc 500 mm lub

wysokosc 300 mm,

MAKSIMUM - suma dhigosci i najwi?kszego obwodu mierzonego w innym kierunku niz dhigosc

- 3000 mm, przy czym najwi?kszy wymiar nie moze przekroczyc 1500 mm;

Odpowiedz (wviasnienie)

Potwierdzam wymiaiy przesylek listowych zawarte w pytaniu.

Zapvtanie nr 5

W § 4 ust. 2 Wzoru Umowy dla Pakietu I, Zamawiajqcy wskazuje, ze nadanie przesylek obj?tych

przedmiotem zamowienia nast?powac b?dzie w dniach ich przekazania Wykonawcy przez

Zamawiajqcego.

Wykonawca wnosi o modyfikacj? powyzszego zapisu poprzez dodanie:



„ IF przypadku uzasadnionych zastrzezen w stosunku do jut odebranych przesylek (np. nieprawidiowe

opakowanie, brak pelnego adresu, niezgodnose wpisow w dokumentach nadawczych z wpisami

na przesylkach, brakznakow oplaty Up.) Wykonawca bez zbfdnej zwioki wyjasniaJe z Zamawiajqcym.

Brak mozliwosci wyjasnienia zastrzezen, a ktorych mowa lub ich usuni§cia w dniu odbioru przesylek od

Zamawiajqcego powoduje, it nadanie przesylek przez Wykonawcq nastqpi w dniu nast§pnym lub ich

calkowitym usuni^ciu przez Zamawiajqcego

Odpowiedz (wviasnienie)

Biorqc pod uwag? obowi^zuj^ce przepisy oraz zasady poprawnego adresowania przesylek, Zamawiajqcy

dodaje w § 4 ust.2a wzoru umowy dla pakietu I zapis w brzmieniu:

„ W przypadku uzasadnionych zastrzeteh w stosunku do jut odebranych przesylek, Wykonawca bez zbfdnej

zwioki wyjasnia je z Zamawiajqcym. Brak motliwosci wyjasnienia zastrzeteh lub ich usuniqcia w dniu

odbioru przesylek od Zamawiajqcego powoduje, it przesylka nieb^dzie nadana w danym dniu".

Zapvtanie nr 6

W zwi^zku z tym, iz znaczna cz^sc przesylek poleconych b^d^cych przedmiotem zamowienia stanowi^

przesylki ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz faktem, iz Zamawiaj^cy jest instytucj^ publiczn^,

Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie do niniejszej dokumentacji przetargowej wymogu zgodnie

z ponizszym:

„ Wykonawca w okresie ostatnich 3 latprzed uplywem terminu skladania ofert, a jeteli okres prowadzenia

dzialalnosci jest krotszy ~ w tym okresie wykonal (w przypadku swiadczeh okresowych lub ciqglych

rowniet wykonuje) nastfpujqce zamowienia:

CO najmniej 1 zamowienie polegajqce na swiadczeniu uslug pocztowych w obrocie krajowym

i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor^czania przesylek pocztowych ze zwrotnym

potwierdzeniem odbioru. Za uslug^ niezb§dnq do wykazania spelnienia warunku wiedzy i doswiadczenia

uwata si^ uslug^ o wartosci nie mniejszej nit 700 000,00 zl brutto. Przez jedno zamowienie Zamawiajqcy

rozumie uslug^ na rzecz jednego podmiotu w ramach jednego kontraktu (umowy) trwajqcego co najmniej

12 miesifcy".

Odpowiedz (wviasnienie)

Zamawiajqcy nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowego warunku udziahi w post^powaniu.

Nale^ zauwa2yc, iz okreslenie wamnkow udziahi w post^powaniu ma na celu zapewnienie,

aby zamowienie powierzone bylo podmiotowi zdolnemu do prawidlowej realizacji zamowienia, przy czym

to do Zamawiajqcego nale^ okreslenie zarowno rodzaju oraz zakresu stawianych Wykonawcom

wymagah.

Nale:^ podkreslic, iz Zamawiajqcy, stosownie do art. 7 ust.l ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamowieh

Publicznych (j.t. Dz.U z 2019, poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „pzp", zobowiqzany jest przy

podejmowaniu decyzji czy i jakie warunki udzialu zostanq okreslone w SIWZ uwzgl?dnic obowiqzek

zachowania uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcow oraz zasady proporcjonalnosci.

W szczegolno^ci warunek udzialu w postepowaniu nie moze bye warunkiem nadmiemym.

W doktrynie, w oparciu o orzecznictwo Tiybunahi (wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. sygn. akt C-448/01)

podnosi si?, ze postawienie wygdrowanego warunku udzialu w post?powaniu moze faworyzowac duze

przedsi?biorstwa a dyskryminowac malych dostawcow, ktorzy mogliby z powodzeniem wykonac

zamowienie (zob. rowniez orzec^ictwo KIO, np. wyrok KIO z 14,03.2017 r., sygn. akt KIO 371/17),



Zapvtanie nr 7

Wykonawca zwraca si? z prosb^ o potwierdzenie, iz zwroty przesylek wskazane w pozycjach 12-13

Kalkulacji Cenowej (Opis Przedmiotu Zamowienia i kalkulacja cenowa ) dotycz^ przesylek
rejestrowanych.

Wykonawca zwraca si? takze z prosb^ o potwierdzenie, iz za zwroty paczek pocztowych Zamawiaj^cy
b?dzie ponosil opiaty zgodnie z obowi^zujqcym Cennikiem aktualnym^na dzien nadania przesylki.

Odpowiedz (wviasnienie')

Zamawiaj^cy potwierdza, iz zwroty przesylek wskazane w pozycjach 12-13 formularza opis przedmiotu

zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet I dotycz^ przesylek rejestrowanych.

Zamawiaj^cy potwierdza, iz za zwroty paczek pocztowych b?dzie ponosil opiaty zgodnie
z aktualnym cennikiem, stosownie do zapisow § 3 ust. 12 wzoru umowy.

Zapvtanie nr 8

W zwi^zku z faktem, iz Zamawiajqcy w rozdziale XIII SIWZ wskazuje na sposob obliczenia ceny oferty

brutto w danym pakiecie, wnioskujemy o uwzgl?dnienie przeslanek i warunkow zmiany poprzez

wprowadzenie postanowien o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany Cennika, o ktorym mowa w art. 57 i 58 ustawy Prawo

pocztowe, zatwierdzonego przez Prezesa Urz?du Komunikacji Elektronicznej - jezeli zmiany te b?d4 mialy

wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawc?.

Wykonawca zwraca si? z wnioskiem o dokonanie modyfikacji poprzez okreslenie zasad wprowadzania

odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ww. przypadku.

Zwracamy uwag?, ze nawet umowy zawierane na okres krots^ (mniej niz 12 miesi?cy), bywaj^

w pewnych okolicznosciach (przykladowo w okresie na przelomie roku) wrazliwe na wplyw czynnikow

makroekonomicznych, zatem koniecznosc zawierania postanowien o zasadach wprowadzania

odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest jak najbardziej uzasadniona.

Bez wqtpienia istotnym celem wprowadzenia ww. zmian jest zapewnienie bezpieczehstwa zatrudnienia

i godnego wynagrodzenia wszystkim tym pracownikom Wykonawcy, ktorzy zostali zaangazowani

do realizacji okreslonego zamowienia publicznego. Taka postawa pozwoli wzmocnic nie tylko rynek

pracy, ale takze prawidlowq wycen? ofert oraz sposob realizacji zamowienia. Troska o nale:syte

wynagrodzenie Wykonawcy niejednokrotnie moze si? przelo^c na jakosc oraz efektywnosc

realizowanych przez Wykonawcow zamowieh, o ktor^ od dawna tak bardzo zabiegaj^ instytucje

zamawiaj^ce.

W zwiqzku z powyzszym wnioskujemy o modyiikacj? zapisu rozdziatu XIII SIWZ dla Pakietu I

poprzez dodanie ust?pu o nast?pujqcym brzmieniu;

a) zmiany cennika zaakceptowanego przez Prezesa Urz?du Komunikacji Elektronicznej,

z zastrzezeniem, iz zmiana taka nie moze nast^pic wi?cej niz raz w trakcie obowi^zywania niniejszej

umowy.

Odpowiedz (wviasnienie)

Nale2y zauwa^c, iz podstawow^ zasad^ w przypadku udzielania zamowieh publicznych jest zlozenie

ofert z cen^ obowi^zuj^c^ przez caly okres realizacji umowy. Od tej zasady pzp przewiduje scisle

okreslone wyj^tki, ktore jednak nie obejmuj^ kwestii opisanych w pytaniu (zob. np. art. 142 ust. 5 pzp).

Hi
_



Nale^ rowniez podkreslic, iz ilosc przesylek wskazana w formularzu opis przedmiotu zamowienia oraz

kalkulacja cenowa pakiet I, zostaia skalkulowana w-.-pparciu o szacowane ceny jednostkowe, przy

zalozeniu ich niezmiennosci w calym okresie realizacji zamowienia. Zamawiane ilosci przesylek
oszacowano takze przy uwzgl^dnieniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia, ktora wynika z

planu fmansowego Zamawiajqcego.

W zwi^zku z powyzszym oraz uwzgl^dniaj^c fakt, iz post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego

z zalozenia ma doprowadzic do uzyskania ceny obowiqzuj^cej przez caly okres obowi^zywania umowy,

Zamawiaj^cy nie wyraza na zgody na zawart^ w pytaniu propozycj?.

Zapvtanie nr 9

Zamawiajqcy w dokumentacji przetargowej postawil wymog dor^czania korespondencji przychodz^cej do

Zamawiajqcego w scisle okreslonych godzinach kazdego dnia roboczego.

Zwracamy uwag?, ze dor^czanie korespondencji do Zamawiajgcego nie Jest przedmiotem niniejszego

post^powania, a konsekwencj^ umowy zawartej z nadawc^, natomiast Zamawiaj^cy wyst^pujqc w roli

adresata nie Jest strong umowy o nadawanie. Umowa z nadawc^ moze bye zawarta albo w drodze

indywidualnie ustalonych warunkow np. w trybie zamowienia publicznego, gdzie dor^czenie przesytki w
scisle okreslonym terminie np. D + 1 moze bye Jednym ze zobowi^zan wykonawcy, albo w drodze umowy

0 swiadczenie ushig powszechnych zawartej z operatorem wyznaczonym. PoJ^cie powszechnych ushig

pocztowych okresla art. 45 ust. 1 Prawa pocztowego, wskazujqc ze s^ to uslugi swiadczone przez operatora

wyznaczonego o zakresie w tym przepisie wymienionym (przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i

dor^czanie przesylek o wskazanej charakterystyce), z cz^stotliwosci^ zapewniajqcq. co najmniej Jedno

opromianie nadawczej skrzynki pocztowej i dor^czanie przesytek pocztowych, co najmniej w kazdy dzieh

roboczy i nie mniej niz przez 5 dni w tygodniu z wyl^czeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Prawo

pocztowe nie okresla godzin dor^czania przesylek pocztowych do adresata. Zatem, z^danie

ZamawiaJ^cego dor^czania przesylek w okreslonych godzinach narusza przepisy Prawa pocztowego, ktore

obligujq do swiadczenia uslug powszechnych w sposob Jednolity w porownywalnych warunkach.

Kazde ponadstandardowe wymaganie dot. godzin dor^czenia korespondencji do Zamawiajqcego powoduje

koniecznosc dostosowania calej sieci logistycznej danego operatora poprzez zmiany logistyczno-

organizacyjne, co niejednokrotnie moze bye niemozliwe. Kazda przesylka wysylana z dowolnego miejsca

w kraju co do zasady najpierw trafia do najblizszego w^zla ekspedycyjno-rozdzielczego, sk^d

transportowana Jest w odpowiednim kierunku razem z innymi przesylkami tam kierowanymi. Nast^pnie

Jest rozdzielana na poszczegolne placowki i przekazywana dor^czycielom, ktorzy dor^czaj^ przesylki na

danym terenie w okreslonej kolejnosci. Zmiana godzin dor^czenia zaburzalaby prac^ sieci logistycznej na

calym terenie.

Wobec powyzszego Wykonawca wnioskuje o modyfikacj? postanowieh zawartych w § 3 ust. 13 Wzoru

Umowy dia pakietu I oraz calej dokumentacji przetargowej:

"Wykonawca zobowiqzuie si^ dostarczac przesvlki pocztowe do siedzibv Zamawiafqcego codziennie od

voniedzialku do viatku. za wyiatkiem dni ustawowo wolnvch od vracv, w 2odzinach od 8:00 do 11:00,"

Odpowiedz (wviasnieniel

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na propozycj? Wykonawcy. Dostarczanie przesylek stanowi realizacj?

Jednego z istotnych z punktu widzenia interes6w ZamawiaJ^cego obowi^zkow Wykonawcy. Obowi^zek

ten zostal przewidziany we wzorze umowy pakiet I i wynika ze wzgl^dow organizacyjnych

ZamawiaJ^cego. Dostarczanie przesylek do godz. 11:00, zamiast, Jak wymaga Zamawiajqcy, do godz.



9:30, mogloby spowodowac negatywne skutki w postaci niedotrzymania wymaganych terminow

udzielenia odpowiedzi.

Zapvtanie nr 10

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiaj^cy pod poj^ciem prawidlowo wystawionej faktury

wskazanej w § 6 ust. 3 pkt. 2 Wzoru Umowy dia Pakietu I, oraz § 4 ust, 4 Wzoru Umowy

dia Pakietu n rozumie dokument wystawiony zgodnie z zapisami w art. 106e Ustawy z dnia 11 marca

2004 r. 0 podatku od towarow i ushig.

Odpowiedz (wviasnieniel

Pod poj^ciem prawidlowo wystawionej faktury Zamawiaj^cy rozumie faktur? wystawiony zgodnie

z obowiyzujycymi przepisami, w tym zgodnie z ustawy o podatku od towarow i ushig, oraz zgodnie

z obowiyzujycy na dany pakiet umowy.

Zapvtanie nr 11

Uwzgl^dniajyc obecnie obowiyzujycy w kraju stan zagrozenia epidemiologicznego wynikajycy

z zapobiegania, przeciwdzialania i zwalczania COVID-19 (Rozporzydzenie Ministra Zdrowia z dnia

13.03.2020 roku) Wykonawca informuje, iz stoi w obliczu koniecznosci dostosowywania funkcjonowania

sieci placowek pocztowych do aktualnej/szczegolnej sytuacji.

Wykonawca w ramach biezycej dziatalnosci podejmuje wszelkie rozwiyzania, w granicach

obowiyzujycego prawa, majyce zapewnic wypelnienie obowiyzkow nalozonych na operatora

wyznaczonego. Niemniej jednak w przypadkach, spowodowanych zagrozeniem epidemiologicznym

(niezaleznych od Wykonawcy) mogy wystypic sytuacje skutkujyce mozliwosciy ograniczenia dost^pnosci

do niektorych placowek pocztowych.

Bioryc powyzsze pod uwag? czy w zaistnialej sytuacji Zamawiajycy uzna za spelnione warunki dotyczyce

placowek w przypadku koniecznosci dostosowania ich funkcjonowania do zmieniajycej si? dynamicznie

sytuacji na terenie kraju.

Odpowiedz (wviasnienie)

W § 3 ust. 3 umowy na pakiet I in fine, tj. po zdaniu „Zmiana niezgodna z wymogiem odleglosci od

siedziby Zamawiajycego w Katowicach b?dzie bezskuteczna" wprowadza si? zapis: „Zmiana wskazanej

placowki z powodow zwiyzanych z epidemiy lub stanem zagrozenia epidemiologicznego b?dzie mozliwa

bez obowiyzku zachowania wymogu odleglosci od ww. siedziby Zamawiajycego i moze obowiyzywac

wylycznie w okresie epidemii lub stanu zagrozenia epidemiologicznego".

W § 2 ust. 6 umowy na pakiet II in fine, tj. po zdaniu „Zmiana wskazanej placowki b?dzie mozliwa przy

zachowaniu wymogu odleglosci od ww. siedziby Zamawiajycego" wprowadza si? zapis: „Zmiana

wskazanej placowki z powodow zwiyzanych z epidemiy lub stanem zagrozenia epidemiologicznego b?dzie

mozliwa bez obowiyzku zachowania wymogu odleglosci od ww. siedziby Zamawiajycego i moze

obowiyzywac wylycznie w okresie epidemii lub stanu zagrozenia epidemiologicznego".

Zapvtanie nr 12

Wedhig Wykonawcy przy obshidze post?powania kluczowy wplyw na jakosc wykonania zamowienia

ma ilosc osob zatrudnionych na umow? o prac?, w zwiyzku z powyzszym majyc na uwadze orzecznictwo

Krajowej Izby Odwolawczej, podkreslajyce walor kryteriow oceny ofert o charakterze spolecznym.



Wykonawca wnioskuje o mpdyfikacj? tresci kiyterium wyboru ofert, ktoiymi Zamawlaj^cy bpdzie si?
kierowal przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kiyteriow i sposobu oceny ofert poprzez
dodanie obok wymienionych kryteriow, kiyterium „spotecznego", przez ktore nale^ rozumiec liczb? osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prac? w przeliczeniu na petny wymiar czasu pracy (caly etat)
zatrudnionych w dziatalnosci Wykonawcy, ktorym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamowienia
(dalej jako „kryterium spoleczne").

Wykonawca wskazuje, iz ustawodawca nadaj^c ustaw^ nowelizujqcq nowe brzmienie art. 91 ust. 2 ustawy
Pzp, polo^l wyra^y nacisk na poshigiwanie si? kryteriami spolecznymi w ramach wyboru oferty
najkorzystniejszej, co potwierdzil rowniez w uzasadnieniu do ustawy, gdzie wskazane zostalo, ze obecna
sytuacja, w ktorej zamowienia publiczne sq udzielane podmiotom omijajqcym nakaz z art. 22 § II
Kodeksu pracy jest demoralizujqca.

Stanowisko ustawodawcy, o ktorym mowa powyzej, jest wynikiem tresci dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamowien publicznych 2014/24/UE, ktora
nalo^la na Panstwa Czlonkowskie obowiqzek podejmowania dzialan, aby wykonawcy ubiegajqcy si?
0 udzielenie zamowienia publicznego przestrzegali stosownych przepis6w z zakresu prawa ochrony
srodowiska, prawa socjalnego i prawa pracy. Zatem w ustawie nowelizujqcej przyznano zamawiajqcemu
tak uprawnienie do okreslenia w opisie przedmiotu zamowienia wymagan, dotycz^cych zatrudnienia
na podstawie umowy o prac? osob wykonuj^cych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia na roboty
budowlane lub ushigi, jezeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynnosci
(art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp), jak i mozliwosc takiego ksztaltowania kryteriow oceny ofert, ktore

uwzgl?dniac b?d4 m.in. aspekty spoleczne.

Podkreslenia w tym aspekcie wymaga, bowiem to, ze celem wprowadzenia kryteriow spolecznych
do kryteriow oceny ofert, zrealizowanym poprzez znowelizowane brzmienie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp bylo,

zatem preraiowanie tych wykonawcow, ktorzy w swojej dzialalnosci respektuj^ zasady praworz^dnosci

1 dbalosci o dobro wspolne i wyrownywanie ich szans w przetargach, w ktorych konfrontuj^ si?

z wykonawcami obnizaj^cymi koszty swojej dzialalnosci kosztem wartosci istotnych z punktu widzenia

interesu panstwa. Co za tym idzie, spoleczne kryterium oceny ofert w postaci zatrudnienia na podstawie
umowy o prac?, ma w takiej sytuacji niwelowac dysproporcj? zwi^zan^ z mozliwosci^ wyceny ushig,

wyst?pujqc4 pomi?dzy podmiotami zatrudniaj^cymi pracownikow na podstawie umowy o prac? a tymi,
ktorzy nakaz z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy omijaj^, W zwi^zku z tym, poshigiwanie si? kiyteriami

spolecznymi przy ocenie ofert, nie tylko nie zaprzecza konkurencyjnosci, ale umozliwia peln^ realizacj? tej
zasady i rzeczywist^ konkurencj? mi?dzy operatorami pocztowymi. Ponadto analiza niniejszego

Post?powania pozwala na stwierdzenie, iz ustanowienie tego rodzaju kryterium jest zasadne z uwagi
na przedmiot post?powania i charakter czynnosci wchodzqcych w zakres niniejszego zamowienia,
tj. ze wzgl?du na ochron? tajemnicy korespondencji.

Wykonawca wnioskuje do Zamawiaj^cego o rozszerzenie kryterium oceny ofert o nast?puj4cy warunek:
- Liczba osob zatrudnionych w oparciu o umow? o prac? — 30% (przy jednoczesnym kryterium „cena" —
70%)

Sposob obliczania kryterium „Liczba pracownikow wykonawcy zatrudnionych w dzialalnosci operacyjnej
wykonawcy na umow? o prac?, w przeliczeniu na pelnozatrudnionych, wedhig stanu na 30.11.2020 r.

Z=(Zx)/Zmax x30%

\j



gdzie:

1. Z - liczba punktow za kryterium „Liczba pracownikow wykonawcy zatrudnionych w dzialalnosci

operacyjnej wykonawcy na umow? o prac?, w przeliczeniu na pelnozatrudnicnych, wedlug stanu

na 30.11.2020 r.

2. Zx - liczba pracownikow wykonawcy zatrudnionych w dziatalnosci operacyjnej wykonawcy

na umow? o prac^, w przeliczeniu na pdnozatrudnionych, wedhig stanu na 30.11.2020 r. wynikaj^ca

z oferty badanej;

3. Zmax - najwi^ksza liczba pracownikow wykonawcy zatrudnionych w dzialalnosci operacyjnej

wykonawcy na umow? o prace, w przeliczeniu na pehiozatrudnionych, wedhig stanu na 30.11.2020 r.

wynikaj^cy z ofert, ktore nie podlegaj^ odrzuceniu.

Przez dzialalno^c operacyjn^ Zamawiaj^cy rozumie dzialalnosc Wykonawcy zwiqzanq z realizacj^ ushig

obj^tych niniejszym post^powaniem w zakresie; dostarczania korespondencji, obshigi korespondencji

w placowkach pocztowych, spedycji i transportu, czynnosci ekspedycyjno-rozdzielczych.

Za najkorzystniejsz^ zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwyzsz^ liczb^ punktow. Punkty b^d^ liczone

do dwoch miejsc po przecinku.

Podsumowuj^c powyzsze, Wykonawca wnosi o dokonanie wskazanej modyfikacji poprzez dodanie

kryterium spolecznego oraz dokonanie odpowiednich zmian w dokumentacji dolycz^cej Post^powania.

Odpowiedz (wviasnienie)

Zamawiaj^cy nie widzi uzasadnienia dla wprowadzenia wnioskowanego kryterium oceny ofert.

Nale:^ zauwa^c, ze Wykonawca posiada prawo do zqdania usuniecia kryterium lub kryteriow oceny

ofert, gdy te se niezgodne z obowiqzuj^cymi przepisami, w szczegolnosci naruszaj^ zasady uczciwej

konkurencji lub rownego traktowania wykonawcow. Taka sytuacja jednak w niniejszym postepowaniu nie

zachodzi. To do zamawiaj^cego nale:^ wybor konkretnych kryteriow oceny ofert a w niniejszej

procedurze zamawiaj^cy podj^l decyzj^ o zastosowaniu jednego kryterium „cena" w pakietach I oraz II.

Wybor kryteriow oceny ofert w sposob szczegolny zale^ od woli zamawiaj^cego w niniejszym

postepowaniu, jako postepowaniu na ushigi spoleczne. Pragn^ rowniez zauwa^c, iz niniejsze

post^powanie prowadzone jest z zastosowaniem normy art. 138o ustawy Prawo zamowieii publicznych

(dalej „pzp"), CO oznacza, iz jedynymi przepisami, do ktorych stosowania zamawiaj^cy jest zobowiqzany

s^ art. 138o ust.2-4 pzp.

Zapvtanie nr 13

W § 3 ust, 9 Wzoru Umowy dla Pakietu I, Zamawiajqcy wskazal, ze b^dzie korzystal z drukow

„potwierdzenia odbioru".

W zwi^zku z powyzszym Wykonawca wnioskuje o .potwierdzenie stanowiska w sprawie zaopatrzenia

Zamawiajqcego w druki zwrotnych potwierdzeh odbioru poprzez akceptacj? zobowi^zania Wykonawcy do

zapewnienia, w ramach wynagrodzenia wynikaj^cego z umowy, drukow potwierdzeii odbioru w obrocie

krajowym do przesylek nadanych na zasadach ogolnych (tzw. „z6h:e zwrotki").

W przypadku koniecznosci skor2ystania przez Zamawiaj^cego ze specjalnych drukow potwierdzenia

odbioru (tzw. „biale zwrotki"), Zamawiajqcy zapewni je we wlasnym zakresie, po wczesniejszej akceptacji

Wykonawcy.



Odpowiedz (wviasnienie^

Zamawiaj^cy potwierdza, ze b^dzie korzystal z drukow potwierdzenia odbioru („z6b:e zwrotki").

Natomiast w przypadku drukow specjalnych potwierdzenia odbioru (tzw. „bia}e zwrotki") b^d^ zgodne

z wymaganiami ustawy z dnia 20 grudriia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Kodeks post^powania

administracyjnego.

W zwi^zku z powyzszym § 3 ust. 9 zdanie drugie wzoru umowy Pakiet I otr^muje brzmienie:

„Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic Zamawiaj^cemu nieodplatnie druki zwrotnych potwierdzen

odbioru (ZPO) - zolte zwrotki oraz druki z numerem nadawczym „R" - w przypadku przesylek

poleconych".

Zapvtanie nr 14

W § 6 ust. II Wzoru Umowy dla Pakietu I, Zamawiaj^cy za dzien zaplaty przyjmuje dzien obci^zenia

rachunku bankowego Zamawiaj^cego. Pragniemy zwrocic uwag? na fakt, ze takie okreSlenie momentu

zaplaty nie pozwala Wykonawcy swobodnie dysponowac srodkami za wykonane ustugi - co jest

niezgodne z orzecznictwem s^dow w tej sprawie oraz uniemozliwia Wykonawcy monitorowanie

terminowosci platnosci za swiadczone ushigi oraz naliczanie ewentualnych odsetek za zwlok?. Termin

zaplaty nalemosci cywilnoprawnych reguluje art. 454 Kodeksu cywiInego,_ kt6iy reguluj^c miejsce

wykonania zobowi^zania traktuje takze o chwili spelnienia swiadczenia, co nie budzi wqtpliwosci

chociazby ze wzgl?du na orzecznictwo S^du Najwyzszego.

W przypadku zobowi^zan cywilnoprawnych zasad^ jest, ze zaplata dokonana jest dopiero z chwil^ uznania

rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidlowe monitorowanie rozliczania stron.

Ze wzgl?du na to, ze faktyczn^ moMiwosci^ dysponowania srodkami jest data ich wplywu na rachunek

Wykonawcy, wnioskujemy o modyfikacj? okreslenia dnia zaplaty wedlug powszechnie stosowanej formy

w obrocie gospodarczym.

Wnioskujemy o modyfikacj? zapisu § 6 ust. 11 Wzoru Umowy dla Pakietu I:

„2a dzien zaplatyprzyjmuje si§ dzien uznania rachunku bankowego Wykonawcy".

Odpowiedz (wviasnienie)

Zamawiajqcy wyraza na powyzsze zgod?.

§ 6 ust. 11 Wzoru Umowy dla Pakietu I otrzymuje brzmienie:

„Za dzien zaplaty przyjmuje si§ dzien uznania rachunku bankowego Wykonawcy".

Zapvtanie nr 15

W przedsi?biorstwie Wykonawcy zostaly przyj?te procedury dotycz^ce m.in. zasad w zakresie u:^cia

maszyny/maszyn do frankowania.

W zwi^ku z powyzszym wnioskujemy o wyrazenie zgody na mozliwosc dodania zal^cznika do Umowy

dla Pakietu I dotyczqcego zasad w zakresie uzytkowania maszyny/ maszyn do frankowania.

Odpowiedz (wvia^nienie)

Zamawiaj^cy nie moze odniesc si? do propozycji tresci zasad, ktorych nie przedstawiono.

Zapvtanie nr 16

Wykonawca informuje, iz faktuiy za ushigi pocztowe i transportowe wystawiane za posrednictwem

scentralizowanego systemu informatycznego, ktorego wymogi okreslaj^ takie kryteria jak dat?

wystawienia faktury, jak rowniez termin platnosci b?d4cy w scisfej zalezno^ci z dat^ sporz^dzenia faktury.

Termin platnosci faktuiy, okreslony jako 14 dni od daty wystawienia faktury, zostal wprowadzony ze



wzgl^du na zapewnienie prawidtowego funkcjonowania systemu fakturowania Wykonawcy oraz

zarz^dzania ptatnosciami wynikaj^cymi z zawartych umow. Takie rozwiqzanie daje mozliwosc

oszacowania terminow wpfywu srodkow oraz opoznien w ich platnosciach.

Biorqc pod uwag? powyzsze, Wykonawca ma mozliwosc wydhizenia terminu platnosci faktury, jednakze

powinien on pozostac w korelacji z dat^ wystawienia faktuiy.

Wobec powyzszego, Wykonawca wnioskuje o modyfikacj^ zapisu w § 6 ust. 3 pkt 2 Wzoru Umowy dia

Pakietu I, oraz § 4 ust. 4 Wzoru Umowy dla Pakietu 11

Proponujemy modyflkacj^ zapisow;

„Zamawiajqcy zaplaci wynagrodzenie przelewem na rachmek bankowy Wykonawcy wskazany

nafakturze, w ciqgu21 dni oddniajej wystawienia....

Odpowiedz (wviasnienie)

Zamawiaj^cy wyra^ na powyzsze zgod?.

W zwiqzku z powyzszym:

- § 6 ust. 3 pkt 2 wzoru umowy dla pakietu I otrzymuje brzmienie: „za dany miesi^c z dohi -

w przypadku oplat za zwrot do nadawcy przesylek po wyczerpaniu mozliwosci ich dor^czenia lub

wydania odbiorcy, w przypadku przesytek z oplat^ przerzucon^ na adresata, w przypadku

przesylek nadanych przy pomocy terminala pocztowego, a takze w przypadku wszystkich

pozostalych ushig, w tym za odbior korespondencji, Zamawiaj^cy zaplaci wynagrodzenie

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ci^gu 21 dni od dnia jej

wystawienia za dany miesi^c, pod warunkiem, ze dostarczenie prawidlowo wystawionej faktury

VAT do siedziby Zamawiaj^cego nast^pi w ci^gu 7 dni roboczych licz^c od dnia wystawienia

faktury. W przeciwnym wypadku termin platnosci faktury VAT wynosi: w ci^gu 10 dni licz^c od

dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajqcego".

- § 4 ust. 4 wzoru umowy dla pakietu II otrzymuje brzmienie: „Wynagrodzenie za realizacj?

przekazow platne b?dzie w okresach miesi^cznych za danv miesi^c z dohi, Zamawiajqcy zaplaci

.  . >vynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciqgu 21

dni od dnia jej wystawienia za dany miesiqc, na nr konta Wykonawcy wskazany na fakturze, pod

warunkiem, ze dostarczenie prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajqcego

nastqpi w ciqgu 7 dni roboczych liczqc od dnia wystawienia faktury. W przeciwnym wypadku

termin platnosci faktury VAT okresla si§ jako termin do 10 dni liczqc od dnia dostarczenia

prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajqcego",

Zapvtanie nr 17

Wykonawca zwraca si? z wnioskiem o zmniejszenie wysokosci wadium, o ktorym mowa w rozdziale IX

SIWZ dla Pakietu I do kwoty 15 000,00 zl.

Odpowiedz (wviasnieniel

Zamawiajqcy informuj?, iz brak jest podstaw do zmniejszenia wysokosci wadium. Nalezy zauwa^c,

iz stosownie do art. 45 ust. 4 pzp 4. Zamawiajqcy okresla kwot? wadium w wysokosci nie wi?kszej niz 3%

wartosci zamowienia. Wysokosc wadium w niniejszym post?powaniu zostala okreslona na poziomie ok.

1%, CO nie jest wymaganiem wygorowanym.



Zapvtanie nr 18

Wykonawca zwraca si? z prosbq o modyfikacj? zapisu pkt. 9 OPZ dla pakietu E.

Proponujemy zapis pkt. 9 OPZ dla pakietu E;

9. Potwierdzenie przyj?cia do realizacji przekazu musi nast^pic w tym samym dniu w ktorym nast?puje

zasilenie rachunku bankowego pod warunkiem, ze przelew b?dzie prawidtowo opisany.

Odpowiedz fwviasnienie)

Zamawiaj^cy wyraza na powyzsze zgod?.

Pkt. 9 opisu przedmiotu zamowienia otrzymuje brzmienie:

Potwierdzenie przyj^cia do realizacji przekazu musi nastqpic w tym samym dniu w ktorym nastqpuje

zasilenie rachunku bankowego pod warmkiem, ze przelew b§dzie prawidlowo opisany.

W zat^czeniu formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet E po zmianie.

Zapvtanie nr 19

Wykonawca zwraca si? z pro^b^ o modyfikacj? zapisu pkt. 8 OPZ dla pakietu I.

Proponujemy zapis pkt. 8 OPZ dla pakietu I:

8. Po nadaniu przesylek Wykonawca dostarczy Zamawiaj^cemu jeden egzemplarz ksi^i nadawczej

(dowod nadania), nie pozniei niz nastennego dnia roboczego w godzinach odbioru przesviek od

Zamawiaiacego.

Odpowiedz (wviasnienie)

Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na propozycj? Wykonawcy.

Z uwagi na potrzeby Zamawiaj^cego wynikaj^ce z koniecznosci weryfikacji nadanych przesytek, nale^

zachowac dptychczasowe zapisy formularza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet I.

Zapvtanie nr 20

Praktyka rynku pocztowego wypracowata powszechnie przyj?te i stosowane wysokosci kar, ktore operator,

nie chc^c stracic zaufania u obecnych oraz potencjalnych klientow, jest w stanie respektowac. S4 one

nizsze niz te zaproponowane przez Zamawiajqcego, mozna zatem stwierdzic, ze w warunkach realizacji

przedmiotowego zamowienia rowniez bylyby wystarczaj^ce. Przewidziane kary umowne s^ zdecydowanie

nieadekwatne w kontekscie potrzeb i interesu Zamawiaj^cego, charakteru swiadczonych ushig, a takze

ilosci czynnosci wykonywanych przez Wykonawc? przy realizacji zamowienia. Przy tak znacznej ilosci,

nienalezyte wykonanie jedynie kilku czynnosci (skladowych danej ushigi) pozbawiatoby Wykonawc?

znacznej cz?sci nalemego wynagrodzenia, co jest powodem, iz przedmiotowe zamowienie traci dla niego

sens ekonomiczny.

Maj^c na uwadze powyzsze, Wykonawca, w celu ustalenia rownej pozycji stron, zwraca si? o rewizj?

stanowiska Zamawiaj^cego w zakresie kar umownych.

Proponujemy zapis § 9 ust. 2 Wzoru umowy dla Pakietu I oraz § 7 ust. 3-4 Wzoru umowy dla

Pakietu I:

§ 9 ust. 2 Wzoru umowy dla pakietu I

2),y Wykonawca zobowiqzany jest zaplacic Zamawiajqcemu kar§ umownq w wysokosci 0,02%

wynagrodzenia calkowitego brutto umowy....

§ 7 ust. 3-4 Wzoru umowy dla pakietu 11
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3J „ Wykonawca obowiqzany Jest zaplacic Zmawiajqcemu kar^ umownq w wysokosci 5 zl za kazdy

dzien zwloki w przypadku nieterminowego nadania przekazow pocztowych (§ 3 ust. 1) w sytuacji gdy

zwloka byla wi^ksza niz 2 dni robocze liczone od dnia uznania rachmku bankowego Wykonawcy"

4) „ Zamawiajqcy mote zqdac od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysokosci 15 zl za kazdy dzien

zwloki w przypadku nieterminowego potwierdzenia przyj^cia do realizacji przekazu, w sytuacji, gdy

zwloka byla wi^ksza niz 2 dni robocze liczone od dnia zasilenia rachunku bankowego Wykonawcy,

w przypadku niedokonania potwierdzenia przyj^cia do realizacji przekazu najpozniej w nast§pnym

dniu roboczym, po dniu, w ktorym nastqpilo zasilenie rachunku bankowego Wykonawcy, gdy

zdarzenie mialo miejsce dla co najmniej 10 przekazow w skali miesiqca kalendarzowego "

§ 2 ust. 2 Wzoru umowy o zachowaniu poufnosci dla pakietow I-II

„ Wprzypadku naruszenia przez Wykonawcf obowiqzkdw dotyczqcych Informacji Poufhych, o ktorych

mowa w niniejszej Umowie, Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kar^ umownq w wysokosci 500,00 zl

(slownie: piqcset zlotych) za kazdq ujawnionq informacjq Poujhq, na zqdanie Zmawiajqcego,

w terminie do 14 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania do zaplaty. "

Odpowiedz (wviasnienie)

Zamawiajqcy informuje, iz kaiy umowne w okresie ostatnich lat byty kilkakrotnie zmniejszane na korzysc

Wykonawcow, Zamawiajqcy nie widzi podstaw do dalszego zmniejszania kar umownych.

Zapytanie nr 21

Zamawiajqcy w Ogloszeniu o zarhowieniu w Rozdziale XIII oraz § 13 Wzoru Umowy dla Pakietu I, i § 11

Wzoru Umowy dla pakietu II wskazuje na stosowanie mechanizmu podzielonej j^atnosci (split payment).

Zgodnie z Zalqcznikiem nr 15 do ustawy o VAT ushigi pocztowe nie sq obj?te stosowaniem mechanizmu

podzielonej platnosci.

Z uwagi na powyzsze wnioskujemy o wykreslenie zapisu dotyczqcego stosowania mechanizmu

podzielonej platnosci (split payment) z dokumentacji przetargowej.

Odpowiedz (wviasnieniel

Zapisy dotyczqce mechanizmu podzielonej platnosci sq zapisami ogdlnymi, odnoszqcymi si§ do platnosci

za nabywane towary i ushigi, w ktorych kwota naleznosci przekracza 15 000 zl. Na etapie prowadzenia

post^powania o udzielenie zamowienia publicznego Zamawiajqcy nie podejmuje decyzji, C2y mechanizm

podzielonej platnosci b?dzie mial zastosowanie. O kwestii tej b^dq decydowaly przepisy obowiqzujqce

w dniu dokonania danej platnosci. Stqd m.in. brzmienie tytuhi jednostki redakcyjnej wzoru umowy:

„Mechanizm podzielonej platnosci-jezeli dotyczy".

W tej sytuacji Zamawiajqcy nie wyraza zgody na wykreslenie ww. zapisow.

Zapytanie nr 22

W przedsi^biorstwie Wykoiiawcy zostaly przyj^te procedury dotyczqce wdrazania umow finansowych.

Zwracamy si? z prosbq o akceptacj? dokumentow wymaganych przy zawieraniu umow finansowych,

np. parametry umowy.
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Odpowiedz (wviasnienie)

Powszechnie obowiqzuj^ce przepisy nie zawieraj^ poj^ciaparametrdw umowy.

Ponadto Wykonawca nie sprecyzowal o akceptacj? jakich dokumentow chodzi, np. zai^czaj^c wzor
stosownych dokumentow. Udzielenie odpowiedzi na tak sformulowane pytanie nie jest obiektywnie

mozliwe. Pragn? zauwai^c, iz tresc umowy, jaka zostanie zawarta na dany pakiet z wybranym

Wykonawc^, musi bye zgodna z wzorem umowy na dany pakiet stanowi^cym integraln^ cz^sc SIWZ, przy

uwzgl^dnieniu ewentualnych zmian wprowadzonych w toku procedury przez Zamawiaj^cego,

np. w wyniku wyjasnieri do SIWZ.

Zapvtanie nr 23

Wykonawca jest operatorem pocztowym w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada

2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529), tj. przedsi^biorc^ uprawnionym do wykonywania

dzialalnosci pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorow pocztowych. Zgodnie z dyspozycj^ art.

42 ww. ustawy informacje lub dane obj?te tajemnic^ pocztow^ mogq bye zbierane, utrwalane,

przeehowywane, opracowywane, zmieniane, usuwane lub udost^pniane tylko wowczas, gdy ezynnosei te

dotyez^ swiadezonej ushigi pocztowej albo s^ jej niezb^dne do jej wykonania lub przepisy odr^bne

stanowi^ inaezej.

Dane osobowe pozyskane przez Wykonawc^ do realizacji ushigi, przetwarzane b^d^ w zbiorze, ktorego

administratorem jest Wykonawca i to Wykonawca decyduje o srodkach przetwarzania przekazanych

danych. W zwi^zku z powyzszym nie ma koniecznosci zawierania z Wykonawca w tym zakresie umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Biorqc pod uwag^ powyzsze Wykonawca wnioskuje o rezygnacj^ z Zal^cznika do umowy o zachowaniu

poufhosci - Oswiadczenia o zobowi^aniu do zachowania poufhosci Wykonawcy.

Odpowiedz (wviasnienie)

Z uwagi na regulacje obowi^zuj^ce w NFZ zwi^zane z polityk^ bezpieczehstwa Zamawiaj^cy nie wyra^

zgody na usuni^cie ww. zalqcznika do umowy (dot, pakietow I i 11). Umowa o zachowaniu poufiiosci nie

narusza przepisow art. 41142 ustawy Prawo pocztowe.

Zapvtanie nr 24

Wykonawca zwraca si? z wnioskiem o przedhizenie terminu skladania ofert. Zainteresowanym

Wykonawcom potrzebny jest czas do sporz^dzenia oferty z uwzgl?dnieniem odpowiedzi Zamawiaj^cego

na otrzymane wnioski o wyjasnienie tresci Ogloszenia.

Zamawiaj^cy w rozdziale XII SIWZ wskazuje, iz korespondencja przychodzqca do Slqskiego OW NFZ

przed zarejestrowaniem poddawana jest 24-godzinnej kwarantannie.

Zwracamy rowniez uwag?, iz dzieh 06 stycznia 2021 r. jest dniem wolnym od pracy. Jestesmy przekonani,

iz zmiana terminu skladania ofert do dnia 15 stycznia 2021 r. do godziny 14:00 dla ww. post?powania nie

spowoduje uciqzliwosci zarowno Zamawiaj^cemu jak i wszystkim zainteresowanym oraz nie wplynie

negatywnie na przebieg niniejszego post?powania.
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Odpowiedz (wviasnienie)

W celu umozliwienia Wykonawcom uwzgl^dnienia w tresci ofert skladanych na dany pakiet odpowiedzi

oraz zmian wprowadzonych niniejszym pismem przedhizam termin skiadania ofert do dnia 15.01.2021 r.

do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastqpi w tym samym dniu o godz. 15.00.

Tym samym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu skiadania i otwarcia ofert ulegaj^ zapisy pkt XI lit.D

(ramka) oraz pkt Xn ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.

Udzielone przez Zamawiaj^cego odpowiedzi (wyja^nienia), a takze wprowadzone zmiany, stanowiq cz^sc

SIWZ. Formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet 11 oznaczony po zmianie nale^

zlozyc w ofercie na pakiet 11 jako obowi^zujqcy.

Z powazaniem
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