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Wykonawcy

Pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego

dotyczy postępowania realizowanego w formie Zapytania ofertowego na Świadczenie

usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z udostępnionego bezpłatnie przez

Wykonawcę narzędzia do nadawania przesyłek w wersji elektronicznej oraz ich śledzenia,

dzięki któremu proces przygotowania korespondencji ulega uproszczeniu?

Jednocześnie Wykonawca informuje, że zapewnia wsparcie techniczne przy wdrożeniu tego

rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości korzystania z narzędzia umożliwiającego

elektroniczne nadawanie przesyłek.

Pytanie nr 2

Zamawiający w pkt 5 i 7 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stawia wymóg

odnośnie placówek pocztowych.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy placówki pocztowe muszą być dostępne oraz

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w szczególności aby położenie drzwi

wejściowych do budynków oraz kształt i wymiary pomieszczeń umożliwiały dogodne
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warunki ruchu oraz aby zróżnicowanie poziomu podłóg w punkcie oraz przed punktem

przystosowane było do ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 8 OPZ „Placówki

świadczące usługi pocztowe muszą być dostępne oraz dostosowane do potrzeb osób

niepełnosprawnych”.

Pytanie nr 3

Zamawiający w pkt 20 i 22 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia określa warunki

płatności dla przedmiotu zamówienia wskazując termin płatności faktury jako 21 dni od

otrzymania faktury VAT. Wykonawca informuje, że faktury za usługi pocztowe wystawiane są

za pośrednictwem scentralizowanego systemu informatycznego, którego wymogi określają

takie kryteria jak datę wystawienia faktury, jak również termin płatności będący w ścisłej

zależności z datą sporządzenia faktury. Standardowo obowiązujący termin płatności faktury

jako 14 dni od daty wystawienia faktury, został wprowadzony ze względu na zapewnienie

prawidłowego funkcjonowania systemu fakturowania Wykonawcy oraz zarządzania

płatnościami wynikającymi z zawartych umów. Takie rozwiązanie daje możliwość

oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień w ich płatnościach.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wykonawca ma możliwość wydłużenia terminu płatności

faktury, jednakże powinien on pozostać w korelacji z datą wystawienia faktury.

Wobec powyższego, wnioskujemy o modyfikację terminu płatności z 21 od daty otrzymania

na 21 dni od daty wystawienia faktury.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 4

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem prawidłowo wystawionej

faktury wskazanej w pkt 20 w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia rozumie

dokument wystawiony zgodnie z zapisami w art.106e Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towarów i usług.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem prawidłowo wystawionej faktury należy rozumieć

dokument wystawiony zgodnie z zapisami w art.106e Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towarów i usług. Ponadto Zamawiający wymaga, aby w treści faktury wskazano

jako
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Nabywcę: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-550 Warszawa, NIP: 525-22-

48-481, a jako Odbiorcę i Płatnika Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz Miasta

Stołecznego Warszawy, ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa oraz numer Umowy, na

podstawie której wystawiono fakturę.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca świadczący usługi w ramach niniejszego

postępowania umieszczał na przesyłkach Zamawiającego znaki opłaty pocztowej innego

Operatora Pocztowego niż Wykonawca, któremu udzielił zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca świadczący usługi w ramach niniejszego

postępowania umieszczał na przesyłkach Zamawiającego znaki opłaty pocztowej innego

Operatora Pocztowego niż Wykonawca, któremu Zamawiający udzieli zamówienia.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby świadcząc usługi w ramach niniejszego

postępowania Wykonawca umieszczał przesyłki Zamawiającego w innych kopertach, w tym

zawierających inne nadruki niż Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca świadcząc usługi w ramach niniejszego

postępowania umieszczał przesyłki Zamawiającego w innych kopertach, w tym zawierające

inne nadruki niż Zamawiającego, ale tylko w przypadku uszkodzenia przesyłki, z

zastrzeżeniem, że korespondencja wysyłana zgodnie z postanowieniami art. 57 § 5 K.p.a.,

zachowa wymaganą formę.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca, który uzyska zamówienie a nie będzie nim

operator wyznaczony nadawał przesyłki w imieniu Zamawiającego w placówkach operatora

wyznaczonego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca, który uzyska zamówienie a nie będzie nim

operator wyznaczony nadawał przesyłki w imieniu Zamawiającego w placówkach operatora

wyznaczonego, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza, aby na dowodzie nadania

figurował inny podmiot niż Zamawiający.
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Pytanie nr 8

Wykonawca w ramach bieżącej działalności podejmuje wszelkie rozwiązania w granicach

obowiązującego prawa, mające zapewnić wypełnienie obowiązków nałożonych na operatora

wyznaczonego. Niemniej jednak w przypadkach, spowodowanych zagrożeniem

epidemiologicznym (niezależnych od Wykonawcy) mogą wystąpić sytuacje skutkujące

możliwością ograniczenia dostępności do niektórych placówek pocztowych.

Biorąc powyższe pod uwagę czy w zaistniałej sytuacji Zamawiający uzna za spełnione

warunki dotyczące placówek opisane w pkt 5 i 7 Szczegółowego opisu przedmiotu

zamówienia w przypadku konieczności dostosowania ich funkcjonowania do zmieniającej się

dynamicznie sytuacji na terenie kraju.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ograniczenia związane z występującym na terenie kraju

zagrożeniem epidemiologicznym nie będą miały wpływu na spełnianie warunków

dotyczących placówek opisanych w pkt 5 i 7 OPZ. Są to ograniczenia niezależne zarówno od

Wykonawcy jak i od Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nie mogą one trwać dłużej niż

oficjalnie obowiązujące na terenie kraju.

Pytanie nr 9

W celu dokonania precyzyjnej wyceny Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie

wymiarów przesyłek listowych w obrocie krajowym:

Przesyłka do 500g to przesyłki o wymiarach:

MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm

MAKSIMUM – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230

mmm, szerokość 160 mm.

Przesyłka do 2000 g to przesyłki o wymiarach:

MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm

MAKSIMUM – suma wysokości, długości i szerokości 900 mm, przy czym największy z

tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wymiary przesyłek listowych wymienionych w pytaniu.


	Ośrodek Pomocy Społecznej

