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Radom, dn. 22.12.2016 r. 
BZP.271.1.1127.2016.EF 

    Wszyscy Wykonawcy 
 
 
 
Dotyczy: post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usług ę polegaj ącą na 
świadczeniu usług pocztowych dla Urz ędu Miejskiego w Radomiu , ogłoszonego w dniu 
15.12.2016 r., na stronie internetowej www.bip.radom.pl  
 

Działając na podstawie §5 pkt 6, 7 i 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne 
i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Radomia Nr 1717/2016 z dnia 24 października 2016r., zamieszczamy odpowiedzi, jakie 
zostały udzielone w związku z przesłanymi przez jednego z Wykonawców zapytaniami dotyczącymi 
ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi w/w postępowania (pisownia 
oryginalna): 

 
PYTANIE NR 1: 

W treści Przedmiotu Zamówienia Zamawiający określił, że: 

 
„ Wykonawca zapewni odpowiednio długie lub zróżnicowane godzinowo w poszczególnych dniach tygodnia 

otwarcie punktów awizacyjnych” 

W ocenie wykonawcy ten zapis jest ryzykowny dla Zamawiającego, ponieważ wykonawca może uznać, że 
jeden punkt awizacyjny na ternie miasta Radomia i np. powiatu radomskiego zapewni warunek określony 
przez Zamawiającego powyżej. 

Czy zamawiaj ący w celu zabezpieczenia wła ściwiej realizacji zamówienia mo że zmieni ć zapisy 
Zamówienia? 

W ocenie wykonawcy zamawiający powinien wskazać konkretne wymagania w zakresie posiadania 
punktów awizacyjnych np.   

„Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował placówkami pocztowymi, w których będzie istniała 
możliwość odbioru przesyłek awizowanych, rozmieszczonymi z zachowaniem poniższych warunków: a) na 
terenie miasta Radom powinno znajdować się 

a)  co najmniej 15 placówek wykonawcy rozmieszczonych na największych radomskich osiedlach bądź 
osiedlach z dogodnym dojazdem transportem komunikacji miejskiej, 

b) co najmniej po 1 placówce, w gminach należących do Powiatu Radomskiego, 

c) co najmniej po 1 placówce na terenie każdej gminy Rzeczypospolitej Polskiej. 

Każda placówka wykonawcy, o której mowa wyżej musi spełniać niżej wymienione warunki: 

1) czynna co najmniej we wszystkie dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, przez co najmniej 6 godzin  

w godzinach 7:00 – 18:00. Przy czym placówki te w jeden dzień roboczy będą czynne, co najmniej do 
godziny 18:00 lub w soboty, przez co najmniej 3 godziny 

2) oznakowana w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy, umieszczonymi na zewnątrz budynku lub na 
witrynie obiektu, w którym mieści się placówce Wykonawcy. 

3) powinny posiadać stanowiska pracy, zapewniające prawidłowe zabezpieczenie przesyłek przed 
dostępem osób trzecich, gwarantując zachowanie tajemnicy pocztowej oraz ochronę danych osobowych 
powierzonych wykonawcy do przetwarzania przez Zamawiającego.” 
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Wykonawca ma na celu doręczanie przesyłek a nie ich awizowanie. Jednak w przypadku konieczności 
odbioru przesyłki w placówce Wykonawcy zaproponowany zapis pozwoli na bezproblemowy odbiór 
awizowanych przesyłek osobom, które pracują dłużej niż do godziny 17:00. 

Aby warunek zabezpieczał interesy Zamawiaj ącego, wykonawca powinien zło żyć oświadczenie  
z list ą placówek.  

ODPOWIEDŹ: 
Placówki pocztowe operatora (Wykonawcy), w których adresaci będą mogli odbierać przesyłki 
(niedoręczone-awizowane) powinny być czynne co najmniej 5 dni w tygodniu, natomiast zróżnicowanie 
godzinowe ma na celu dostępność punktu awizacyjnego dla odbiorcy również w godzinach 
popołudniowych np. do godziny 18.00. 

PYTANIE NR 2: 
Czy Wykonawca lub podwykonawcy na kopertach Zamawia jącego, w których b ędą nadawane 
przesyłki mog ą umieszcza ć swoj ą nazwę, adres, znaki reklamowe, znaki opłaty innych opera torów 
(podwykonawców), po średników np. logo lub informacj ę świadcz ące o tym, że przesyłki b ędą 
nadawane „w imieniu i na rzecz” Zamawiaj ącego?  

Informację w tym zakresie w treści Zamówienia nie są sprecyzowane, a w ocenie wykonawcy są dla 
Zamawiającego bardzo istotne. Umieszczanie informacji na przesyłkach w powyżej przedstawionej formie 
stworzą sytuację, gdzie zamawiający nie będzie nadawcą w myśl Art. 3 pkt. 10) ustawy Prawo Pocztowe  
( Dz. U. Z 2012 r. poz. 1529) 

 ODPOWIEDŹ: 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie może umieszczać na kopertach 
Zamawiającego (w których będą nadawane przesyłki) innych informacji niż te, które świadczą, iż przesyłki 
są nadawane w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgodnie z Prawem Pocztowym art. 3 pkt. 10, który 
stanowi że nadawcą jest podmiot, który zawarł umowę o świadczenie usług pocztowych. 

PYTANIE NR 3: 
Czy na ka żdej przesyłce nadawanej w ramach realizacji zamówie nia, zamawiaj ący wymaga, aby 
wykonawca umieszczał swój znak opłaty za przesyłki jednoznacznie identyfikuj ący wył ącznie 
wykonawc ę w postaci piecz ątki/napisu/nadruku?  

ODPOWIEDŹ: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż na każdej przesyłce nadawanej w ramach realizacji 
zamówienia Wykonawca umieszczał swój znak opłaty za przesyłki jednoznacznie identyfikujący wyłącznie 
wykonawcę. 

PYTANIE NR 4: 
W rozdziale XVII Zamówienia Zamawiający określił dwa kryteria wyboru: 

1) Cena  
2) możliwość śledzenia przesyłek rejestrowanych  

 

Czy maj ąc na uwadze najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Od woławczej, podkre ślające walor 
kryteriów oceny ofert o charakterze społecznym, na które poło żył nacisk sam ustawodawca  
w ostatniej nowelizacji ustawy Pzp (ustawa z dnia 2 9 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo 
zamówie ń publicznych, Dz. U. dnia 18 wrze śnia 2014 r., dalej jako „ustawa nowelizuj ąca”) 
Zamawiaj ący dokona modyfikacji tre ści Zamówienia poprzez dodanie obok wymienionych 
kryteriów, kryterium „społecznego”, przez które nal eży rozumie ć liczb ę osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o prac ę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (cały e tat), którym zostanie 
powierzona realizacja przedmiotu zamówienia (dalej jako „kryterium społeczne”) oraz w zwi ązku z 
powy ższym dokona odpowiednich zmian dokumentacji dotycz ącej Post ępowania? 
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Wykonawca wskazuje, iż konsekwencją wprowadzenia wskazanego kryterium powinno być m.in. 
równoczesne przewidzenie mechanizmów weryfikacyjnych dotyczących poziomu zatrudnienia podczas 
realizacji zamówienia. Jako przykład ww. mechanizmu weryfikacyjnego Wykonawca wskazuje na 
możliwość zamieszczenia we wzorze umowy zastrzeżenia o następującej treści:  

„Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu kwartalnych raportów (do 15 dnia 
następnego miesiąca kalendarzowego) obejmujących informacje o liczbie osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którym zostanie powierzona 
realizacja przedmiotu zamówienia.” 

Wykonawca wskazuje, iż ustawodawca nadając ustawą nowelizującą nowe brzmienie art. 91 ust. 2 ustawy 
Pzp, położył wyraźny nacisk na posługiwanie się kryteriami społecznymi w ramach wyboru oferty 
najkorzystniejszej, co potwierdził również w uzasadnieniu do ustawy, gdzie wskazane zostało, że obecna 
sytuacja, w której zamówienia publiczne są udzielane podmiotom omijającym nakaz z art. 22 § 11 Kodeksu 
pracy jest demoralizująca. Okazuje się, bowiem, że pomimo jasnego nakazu przepisu prawa, to samo 
państwo, które to prawo ustanowiło wspiera omijających przepisy. Innymi słowy samo państwo lekceważy 
ustanowione przez siebie prawo. Z pragmatycznego punktu widzenia skutki są nawet dalej idące. 
Praworządni przedsiębiorcy są stopniowo eliminowani z rynku zamówień publicznych. Tolerowanie 
nieformalnego zatrudnienia na rynku zamówie ń publicznych niesie za sob ą osłabienie pewno ści 
obrotu gospodarczego.  Koszty tego procesu ponoszą nie tylko pracodawcy, ale także ich pracownicy, 
system zabezpieczenia społecznego, system opieki zdrowotnej i w konsekwencji - budżet państwa. […] 
Obecny stan wymaga pilnej i radykalnej poprawy. Wydatki publiczne powinny wspiera ć rzetelnych  
i praworz ądnych uczestników rynku i ich pracowników . 

Stanowisko ustawodawcy, o którym mowa powyżej, jest wynikiem treści dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE, która nałożyła 
na Państwa Członkowskie obowiązek podejmowania działań, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego przestrzegali stosownych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa 
socjalnego i prawa pracy1. Zatem w ustawie nowelizującej przyznano zamawiającemu tak uprawnienie do 
określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań, dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli 
jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności (art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp), jak  
i możliwość takiego kształtowania kryteriów oceny ofert, które uwzględniać będą m.in. aspekty społeczne.  

Podkreślenia w tym aspekcie wymaga, bowiem to, że celem wprowadzenia kryteriów społecznych do 
kryteriów oceny ofert, zrealizowanym poprzez znowelizowane brzmienie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp było, 
zatem premiowanie tych wykonawców, którzy w swojej działalności respektują zasady praworządności  
i dbałości o dobro wspólne i wyrównywanie ich szans w przetargach, w których konfrontują się  
z wykonawcami obniżającymi koszty swojej działalności kosztem wartości istotnych z punktu widzenia 
interesu państwa. Co za tym idzie, społeczne kryterium oceny ofert w postaci zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, ma w takiej sytuacji niwelować dysproporcję związaną z możliwością wyceny usług, 
występującą pomiędzy podmiotami zatrudniającymi pracowników na podstawie umowy o pracę a tymi, 
którzy nakaz z art. 22§1 Kodeksu Pracy omijają2.  W związku z tym, posługiwanie się kryteriami 
społecznymi przy ocenie ofert, nie tylko nie zaprzecza konkurencyjności, ale umożliwia pełną realizację tej 
zasady i rzeczywistą konkurencję między operatorami pocztowymi3.  Ponadto analiza niniejszego 
Postępowania pozwala na stwierdzenie, iż ustanowienie tego rodzaju kryterium jest zasadne z uwagi na 
przedmiot Postępowania i charakter czynności wchodzących w zakres niniejszego zamówienia, tj. ze 
względu na ochronę tajemnicy korespondencji. Zaznaczenia wymaga również fakt, iż wiele analogicznych 

                                                           
1 W pkt 98 preambule do dyrektywy 2014/24/UE uznaje się za niezbędne, aby kryteria udzielenia zamówienia lub co najmniej same 

warunki jego realizacji dotyczyły społecznych aspektów procesu produkcji lub miały społeczny związek z zamawianymi usługami bądź 

robotami budowlanymi. 
2 por. uzasadnienie do ustawy nowelizującej, gdzie wskazano, że najpełniejszą ochronę prac osób wykonujących pracę najemną zapewnia 

umowa o pracę . Dotyczy to tak aspektów dotyczących samego stosunku pracy (przede wszystkim wynagrodzenia co najmniej równego 

wynagrodzeniu minimalnemu za pracę), jak i zabezpieczenia w razie choroby, czy wypadku. Wszystkie te funkcje gwarancyjne są 

kosztowne. Przedsiębiorcy zatrudniający na podstawie umowy o pracę ponoszą znacznie większe koszty od przedsiębiorców 
angażujących personel w inny sposób, nie wspominając o działaniach na granicy prawa (w tzw. szarej strefie).  

3 Wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2014 r., sygn. akt KIO 2354/14.  
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postępowań na świadczenie usług pocztowych jest obecnie prowadzonych (po wejściu w życie ustawy 
nowelizującej) z zastosowaniem kryterium społecznego oceny ofert lub podkreśla się w nich wymóg 
zatrudniania osób wykonujących dane zamówienie na podstawie umów o pracę.  

Szczególnie z uwagi na charakter działalności Zamawiającego, preferowanie zatrudnienia na umowy  
o pracę i zatrudnianie na pełny etat  są pożądane i zrozumiałe. Wpływają pozytywnie na rozwój lokalnego 
rynku pracy co bezpośrednio dbałość o warunki życiowe mieszkańców. 

Należy także dążyć do sytuacji, gdzie kryteria poza cenowe nie były pozorne. Stąd aby były 
reprezentatywne do porównania w celu wyłonienia oferty powinny mieć co najmniej wartości procentowa 
na poziomie 15 do 40 % np. cena brutto 60%, liczba pracowników operatora pocztowego zatrudniona 
przez na pełny etat na terenie Miasta Radomia i Powiatu Radomskiego 30%, śledzenie przesyłek 
rejestrowanych10%.  

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w treści OGŁOSZENIA. 
 
PYTANIE NR 5: 

Czy Zamawiaj ący uzna za dopuszczalne nadawanie przesyłek Zamawia jącego przez wyłonionego  
w przetargu Wykonawc ę u innego operatora pocztowego bez zawarcia z nim s tosownej umowy,  
o której mowa w art. 35 ust. 1 Prawa pocztowego?  

W ocenie składającego zapytanie dane dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz 
dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług objęte są 
tajemnicą pocztową zgodnie z art. 41 ust. 1 Prawa pocztowego. Nie mogą, więc, poza przykładami 
wynikającymi z ustawy, być ujawniane przez operatora pocztowego podmiotom trzecim, w tym także innym 
operatorom. Czy w przypadku powierzenia przez jednego operatora pocztowego przesyłki pocztowej 
innemu operatorowi bez zawarcia stosownej umowy o współpracę Zamawiający uzna, że działanie to 
stanowi naruszenie tajemnicy pocztowej? 

Warunek z punktu widzenia Zamawiającego jest istotny, ponieważ nie każdy wykonawca ma sieć 
operacyjną która swoim zasięgiem obejmuje cały kraj, a znikoma ilość operatorów ma umowy 
międzynarodowe na obsługę przesyłek zagranicznych. Warunki wymienione są niezbędne do realizacji 
zamówienia. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie dopuszcza nadawania przesyłek przez innego operatora niż wyłonionego  
w postępowaniu na usługi społeczne bez zawarcia z nim stosownej umowy między Zamawiającym  
a Wykonawcą. 
 
PYTANIE NR 6: 
Czy Zamawiający akceptuje ryzyko związane z opóźnieniem nadania przesyłek przez operatora 
pocztowego, dla których dzień nadania przesyłki ma być ostatnim dniem na zachowanie terminu 
określonego w kpc, kpk, kpa i Ordynacji podatkowej? Czy Zamawiający uwzględnił, iż to Zamawiający 
poniesie konsekwencje wynikające z niedochowania terminu złożenia pisma w ostatnim dniu?  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie dopuszcza ryzyka związanego z opóźnieniem nadania przesyłek przez operatora 
pocztowego, dla których dzień nadania przesyłki ma być ostatnim dniem na zachowanie terminu w kpc, 
kpk, kpa i Ordynacji podatkowej. 
 
PYTANIE NR 7: 
Zamawiający prowadzi zamówienie o znacznej wartości szacunkowej. Zamawiający nie uszczegółowił 
warunków udziału w postępowaniu z wyjątkiem wpisu na listę operatorów pocztowych oraz złożenia 
oświadczeń spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1  ustawy Prawo 
zmówień publicznych. W ocenie Wykonawcy brak warunków np. doświadczenia usług pocztowych  
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o konkretnej wartości, a także zdolności finansowej może doprowadzić do sytuacji, że o zamówienie będą 
ubiegać się operatorzy nie dający rękojmi należytego wykonania zamówienia. Według „Raportu Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej o stanie rynku usług pocztowych w Polsce według danych za rok 2015” 
do prowadzonego przez Prezesa UKE rejestru operatorów pocztowych wpisane były 289 podmioty,  
z czego tylko 167 prowadziło aktywną działalność pocztową. Mimo spełnienia formalnego warunku wpisu 
na listę operatorów pocztowych, przewa żająca wi ększo ść wpisanych podmiotów nie jest w stanie 
podoła ć niniejszemu zamówieniu . Taka sytuacja może doprowadzić do tego, że zamówienie zostanie 
udzielone wykonawcy niezdolnemu do jego wykonania. 
Należy podkreślić, że wskazanie przez Zamawiającego konkretnego warunku udziału w postępowaniu  
w zakresie wiedzy i doświadczenia jest w założeniu metodą wymiernej weryfikacji poziomu wiarygodności 
przez różnych wykonawców w tym samym okresie czasu, która może wpływać na jakość, terminowość, 
fachowość czy dokładność wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu musi być związany z przedmiotem zamówienia, czyli być dokonany z punktu 
widzenia celu jakiemu ma służyć, a mianowicie wyłonienia wykonawcy, który daje rękojmię należytego 
wykonania zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości określenia swoich minimalnych wymagań w inny 
sposób jak tylko w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko udzielenia zamówienia wykonawcy 
niezdolnemu do jego wykonania. W takim duchu wypowiada się na ten temat doktryna i orzecznictwo, w 
tym KIO Każdemu zamawiającemu przysługuje przy tym uprawnienie do sprecyzowania tych warunków 
tak, aby zamówienie zostało udzielone wykonawcy, który nie tylko przedstawił najkorzystniejszą 
przedmiotowo ofertę z punktu widzenia kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, lecz jest także 
podmiotem zdolnym do jego wykonania z uwagi na cechowanie się odpowiednią wiarygodnością. (wyrok 
KIO z dnia 16 kwietnia 2012 r., sygn. akt KIO 662/12). Wymagania zamawiającego muszą być adekwatne 
do przedmiotu zamówienia - ani zbyt wysokie, gdyż mogłyby utrudniać uczciwą konkurencje, ani zbyt 
niskie, gdyż przez selekcję przeszliby wykonawcy niezdolni do realizacji zamówienia. Potwierdza to wyrok 
KIO z dnia 5 stycznia 2012 r., sygn. akt KIO 2765/11 Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku 
udziału w postępowaniu nie musi umożliwiać udziału w postępowaniu wszystkim wykonawcom działającym 
na danym rynku. Weryfikacja ma wyeliminować wykonawców, którzy nie dają rękojmi należytego 
wykonania umowy. W tym kontekście trzeba wskazać, iż wymagania powinny być tak postawione, aby 
uwzględniały realia danego rynku/branży oraz jego specyfikę. Zatem, zamawiający winien postawić 
warunek wiedzy i doświadczenia oraz zdolności finansowej, aby ograniczyć dostęp do zamówienia 
wykonawcom, którzy nie daliby rękojmi jego należytego wykonania. 
 
W związku z powy ższym czy Zamawiaj ący wyra ża zgod ę na wprowadzenie nast ępujących 
warunków udziału w post ępowaniu: 
„ O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się wykonawcy, którzy: 

1. spełniaj ą warunki dotycz ące wiedzy i do świadczenia tj. w ci ągu ostatnich trzech lat przed 
upływem składania ofert, a je żeli okres działalno ści jest krótszy, to w tym okresie, wykonał 
lub wykonuje co najmniej trzy usługi polegaj ące na świadczeniu usług pocztowych przez 
okres co najmniej 12 miesi ęcy, o warto ści nie mniejszej ni ż 50.000,00 zł brutto ka żda; 

2. spełniaj ą warunki dotycz ące zdolno ści finansowej tj. posiadaj ą środki finansowe lub 
zdolno ść kredytow ą w wysoko ści nie mniejszej ni ż 300.000,00 zł. 

 
 
ODPOWIEDŹ: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia iż, nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisów 
wymienionych w pytaniu 7 przez wzgląd na złamanie zasad o uczciwej konkurencji, każdy podmiot 
zarejestrowany przez Prezesa UKE ma możliwość przystąpienia do udziału w przetargu. W związku  
z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych warunków udziału  
w postępowaniu i podtrzymuje zapisy treści OGŁOSZENIA. 
 
PYTANIE NR 8: 
Zamawiający w par.  8 ust. 3 „Wzór umowy” Załącznik nr 1 do ogłoszenia wskazał  zmiany jakie mogą być 
dokonane po podpisaniu umowy.  
Należy zwrócić uwagę, iż w przedmiocie zamówienia Zamawiający wskazał 12-miesięczny okres 
obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, natomiast 
Wykonawca jako operator wyznaczony, zobowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych, 
które objęte są przedmiotem zamówienia, nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu 
usług. Zgodnie z art. 57 ustawy Prawo pocztowe operator wyznaczony jest zobligowany do przedłożenia 
Prezesowi UKE projektu cennika usług powszechnych, który co do zasady nie może przekroczyć 
maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne określonych w decyzji, o której mowa  
w art. 55 ust. 1 Prawa pocztowego, dotyczącym przystępności cenowej tych usług. Natomiast przepisy art. 
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53 i 54 ustawy Prawo pocztowe wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za świadczenie powszechnych 
usług pocztowych. 
Zatem w przypadku zmiany cen w trakcie wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia 
przedmiotowego postępowania, zwłaszcza wiążącej strony w dłuższym okresie czasu, w świetle istotnych 
postanowień zawartych w Postępowaniu, Wykonawca zmuszony będzie do świadczenia powszechnych 
usług pocztowych z naruszeniem przepisów ustawowych – nie tylko z zakresu prawa pocztowego, ale 
także cywilnego, czy antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby niedopuszczalny, zarówno ze względu na 
ustawowe obowiązki ciążące na Wykonawcy jako operatorze publicznym, jak również ze względu na 
narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieć. 
Czy zatem Zamawiający uwzględni zmianę istotnych postanowień umowy poprzez dodanie postanowienia 
w następującym brzmieniu: „Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 

1. zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę  
w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik do umowy) w sytuacji spowodowanej 
zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe; jeżeli w trakcie 
obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług, 
Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu 
tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości 
obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT? 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści OGŁOSZENIA. 
 
PYTANIE NR 9: 
Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do par. 3 ust. 6 (załącznik nr 1 do Ogłoszenia- wzór umowy) 
informacji o treści:  

W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń w stosunku do już odebranych przesyłek (np. nieprawidłowe 
opakowanie, brak pełnego adresu) Wykonawca bez zbędnej zwłoki wyjaśni je z Zamawiającym. Brak 
możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń, o których mowa powyżej lub brak możliwości ich usunięcia w dniu 
odbioru przesyłek od Zamawiającego powoduje, iż nadanie przesyłek przez Wykonawcę nastąpi w dniu 
następnym lub ich całkowitym usunięciu przez Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści OGŁOSZENIA. Zamawiający nie dopuszcza zmian w umowie  
w par. 3 ust 6 (załącznik – wzór umowy) natomiast Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dodaje 
zapis:  
„W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do już odebranych przesyłek np. (nieprawidłowe opakowanie, 
brak pełnego adresu) Wykonawca bez zbędnej zwłoki wyjaśni je z Zamawiającym, a brak możliwości 
wyjaśnienia zastrzeżeń o których mowa powyżej lub brak możliwości ich usunięcia w dniu odbioru 
przesyłek spowoduje, iż nadanie przesyłek nastąpi w dniu następnym lub ich całkowitym usunięciu przez 
Zamawiającego”. 
 
PYTANIE NR 10: 
Zamawiający w zał. nr 1 do Ogłoszenia – wzór umowy określa termin płatności faktury VAT 14 dni od 
daty jej otrzymania, 

Wykonawca informuje, iż faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem 
scentralizowanego systemu informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak termin 
wystawienia faktury, datę wysłania faktury do klienta, jak również termin płatności będący w ścisłej 
zależności z terminami sporządzanie faktury. Termin płatności faktury od daty wystawienia z tytułu 
świadczonych usług został wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 
systemu fakturowania wykonawcy. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu 
środków oraz opóźnień  w ich płatnościach. 
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W związku z powyższym Wykonawca wnosi o termin płatności określony i liczony od dnia wystawienia 
faktury tj. 21 dni od daty wystawienia faktury VAT, pozwalający terminowo dokonać płatności za wykonane 
usługi w ramach przedmiotu zamówienia. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści OGŁOSZENIA. 
 
PYTANIE NR 11: 
W formularzu cenowym w tabeli z poszczególnymi usługami zamawiający określił rodzaje usług  
w podziale na przedziały wagowe, gabaryty oraz standardy doręczenia(/ekonomiczne/priorytetowe). 
Podziału takiego nie zastosowano jednak we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Szczególnie jest 
to istotne w przypadku braku określenia gabarytu przesyłek i rodzaju przesyłek (polecone, 
ekonomiczne/priorytetowe) dotyczy pozycji 31 formularza cenowego.  

Powyższa sytuacja powoduje, że wykonawca nie może w sposób rzetelny wycenić formularza cenowego.   
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający dokonuje zmiany określającej ilość i rodzaj usług rozszerzając formularz ofertowy oraz tabelę 
„Orientacyjne ilości i rodzaje przesyłek”, zawartą w pkt. III OGŁOSZENIA, od  poz. 31 do poz. 34 
wprowadzając następujące podziały kategorii wagowej przesyłek. 

a) przesyłki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do 350 gram, 
b) przesyłki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru od 350 gram do 1000 gram, 
c) przesyłki bez zwrotnego potwierdzenia odbioru do 350 gram, 
d) przesyłki bez zwrotnego potwierdzenia odbioru od 350 gram do 1000 gram. 

 
PYTANIE NR 12: 
W formularzu cenowym w tabeli z poszczególnymi usługami w pozycjach 29,30 Zamawiający przewidział 
nadanie przesyłek kurierskich zagranicznych w Europie i poza Europę do 50000 gram.  Czy zamawiający 
przewiduje podział przesyłek na przesyłki o mniejszej wadze (np. 3 sztuki przesyłek ok. 20 kg).  

ODPOWIEDŹ: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż w pozycjach 29 i 30 w tabeli „Orientacyjne ilości  
i rodzaje przesyłek” zawartej w pkt. III OGŁOSZENIA oraz w formularzu ofertowym dokona zmiany  
wagi przesyłki  z 50000g na 20000g. 

 
W związku z udzielonymi odpowiedziami, działając na podstawie pkt. X. ust 9 OGŁOSZENIA 

Zamawiający dokonuje modyfikacji OGŁOSZENIA w/w postępowania w następujący sposób: 
 

W pkt. III. OGŁOSZENIA zapis w brzmieniu: 
 
Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki listowej 
lub paczki nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej dla 
przesyłek rejestrowanych), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet) oraz nadruku (pieczątki) 
zawierającego pełną nazwę i adres Zamawiającego. 
 
zostaje zast ąpiony zapisem: 
Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki listowej 
lub paczki nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej dla 
przesyłek rejestrowanych), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet) oraz nadruku (pieczątki) 
zawierającego pełną nazwę i adres Zamawiającego. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do już 
odebranych przesyłek np. (nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego adresu) Wykonawca bez zbędnej 
zwłoki wyjaśni je z Zamawiającym, a brak możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń o których mowa powyżej lub 
brak możliwości ich usunięcia w dniu odbioru przesyłek spowoduje, iż nadanie przesyłek nastąpi w dniu 
następnym lub ich całkowitym usunięciu przez Zamawiającego. 
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W pkt. III. OGŁOSZENIA zapis w brzmieniu: 

Orientacyjne ilo ści i rodzaje przesyłek:  

L.P. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki (g) 
Szacowana ilo ść korespondencji 

lub usług przez cały okres 
obowi ązywania umowy  

1 2 3 4 

1 
Przesyłki polecone rejestrowane krajowe za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru gabaryt A 

Do 350 49259 

Ponad 350 do 1000 32 

Ponad 1000 do 2000 13 

2 
Przesyłki polecone rejestrowane krajowe za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru gabaryt B 

Do 350 16 

Ponad 350 do 1000 16 

Ponad 1000 do 2000 6 

3 
Przesyłki polecone rejestrowane krajowe priorytetowe za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru gabaryt A 

Do 350 985 

Ponad 350 do 1000 24 

4 
Przesyłki polecone rejestrowane krajowe priorytetowe za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru gabaryt B 

Do 350 18 

Ponad 350 do 1000 7 

Ponad 1000 do 2000 2 

5 
Przesyłki polecone rejestrowane priorytetowe zagraniczne w 

Europie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

Do 50 404 

Ponad 50 do 100 2 

6 
Przesyłki polecone rejestrowane priorytetowe zagraniczne 

poza Europę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
Do 50 2 

7 Paczki krajowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Do 10000g 30 

8 
Paczki zagraniczne w Europie za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru 
Do 20000g 5 

9 
Przesyłki kurierskie krajowe za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru 
Do 10000g 42 

10 
Przesyłki nierejestrowane krajowe bez zwrotnego 

potwierdzenia odbioru gabaryt A 

Do 350 2708 

Ponad 350 do 1000 113 

Ponad 1000 do 2000 4 

11 
Przesyłki nierejestrowane krajowe bez zwrotnego 

potwierdzenia odbioru gabaryt B 

Do 350 16 

Ponad 350 do 1000 10 

Ponad 1000 do 2000 1 

12 
Przesyłki nierejestrowane priorytetowe krajowe bez 

zwrotnego potwierdzenia odbioru gabaryt A 

Do 350 809 

Ponad 350 do 1000 11 

Ponad 1000 do 2000 3 

13 
Przesyłki nierejestrowane priorytetowe krajowe bez 

zwrotnego potwierdzenia odbioru gabaryt B 

Do 350 5 

Ponad 350 do 1000 6 

Ponad 1000 do 2000 1 
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L.P. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki (g) 
Szacowana ilo ść korespondencji 

lub usług przez cały okres 
obowi ązywania umowy  

14 
Przesyłki nierejestrowane zagraniczne w Europie bez 

zwrotnego potwierdzenia odbioru 
Do 50 5 

15 
Przesyłki nierejestrowane zagraniczne poza Europę bez 

zwrotnego potwierdzenia odbioru 
Do 50 1 

16 
Przesyłki nierejestrowane priorytetowe zagraniczne w 

Europie bez zwrotnego potwierdzenia odbioru 
Do 50 3 

17 
Przesyłki nierejestrowane priorytetowe zagraniczne poza 

Europę bez zwrotnego potwierdzenia odbioru 
Do 50 3 

18 
Przesyłki rejestrowane polecone krajowe bez zwrotnego 

potwierdzenia odbioru gabaryt A 

Do 350 405 

Ponad 350 do 1000 5 

Ponad 1000 do 2000 2 

19 
Przesyłki rejestrowane polecone krajowe bez zwrotnego 

potwierdzenia odbioru gabaryt B 

Do 350 4 

Ponad 350 do 1000 1 

Ponad 1000 do 2000 3 

20 
Przesyłki rejestrowane polecone priorytetowe krajowe bez 

zwrotnego potwierdzenia odbioru gabaryt A 

Do 350 50 

Ponad 350 do 1000 2 

Ponad 1000 do 2000 1 

21 
Przesyłki rejestrowane polecone priorytetowe krajowe bez 

zwrotnego potwierdzenia odbioru gabaryt B 

Do 350 7 

Ponad 350 do 1000 2 

Ponad 1000 do 2000 3 

22 
Przesyłki rejestrowane polecone priorytetowe zagraniczne w 

Europie bez zwrotnego potwierdzenia odbioru 
Do 50 1 

23 
Przesyłki rejestrowane polecone priorytetowe zagraniczne 

poza Europę bez zwrotnego potwierdzenia odbioru 
Do 50 2 

24 Paczki krajowe bez zwrotnego potwierdzenia odbioru Do 10000g 3 

25 Paczki krajowe bez zwrotnego potwierdzenia odbioru Ponad 10000g Do 20000g 2 

26 
Paczki zagraniczne w Europie bez zwrotnego potwierdzenia 

odbioru 
Do 20000g 3 

27 
Paczki zagraniczne poza Europę bez zwrotnego 

potwierdzenia odbioru 
Do 20000g 1 

28 
Przesyłki kurierskie krajowe bez zwrotnego potwierdzenia 

odbioru 
Do 50000g 2 

29 
Przesyłki kurierskie zagraniczne w Europie bez zwrotnego 

potwierdzenia odbioru 
Do 50000g 1 

30 
Przesyłki kurierskie zagraniczne poza Europą bez 

zwrotnego potwierdzenia odbioru 
Do 50000g 1 

31 Przesyłki listowe zwrócone do Urzędu Do 2000g 4470 

32 
Miesięczny koszt odbioru przesyłek z siedziby 

Zamawiającego 
x 12 miesięcy 
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zostaje zast ąpiony zapisem: 
Orientacyjne ilo ści i rodzaje przesyłek:  

L.P. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki (g) 
Szacowana ilo ść korespondencji 

lub usług przez cały okres 
obowi ązywania umowy  

1 2 3 4 

1 
Przesyłki polecone rejestrowane krajowe za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru gabaryt A 

Do 350 49259 

Ponad 350 do 1000 32 

Ponad 1000 do 2000 13 

2 
Przesyłki polecone rejestrowane krajowe za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru gabaryt B 

Do 350 16 

Ponad 350 do 1000 16 

Ponad 1000 do 2000 6 

3 
Przesyłki polecone rejestrowane krajowe priorytetowe za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru gabaryt A 

Do 350 985 

Ponad 350 do 1000 24 

4 
Przesyłki polecone rejestrowane krajowe priorytetowe za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru gabaryt B 

Do 350 18 

Ponad 350 do 1000 7 

Ponad 1000 do 2000 2 

5 
Przesyłki polecone rejestrowane priorytetowe zagraniczne w 

Europie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

Do 50 404 

Ponad 50 do 100 2 

6 
Przesyłki polecone rejestrowane priorytetowe zagraniczne 

poza Europę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
Do 50 2 

7 Paczki krajowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Do 10000g 30 

8 
Paczki zagraniczne w Europie za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru 
Do 20000g 5 

9 
Przesyłki kurierskie krajowe za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru 
Do 10000g 42 

10 
Przesyłki nierejestrowane krajowe bez zwrotnego 

potwierdzenia odbioru gabaryt A 

Do 350 2708 

Ponad 350 do 1000 113 

Ponad 1000 do 2000 4 

11 
Przesyłki nierejestrowane krajowe bez zwrotnego 

potwierdzenia odbioru gabaryt B 

Do 350 16 

Ponad 350 do 1000 10 

Ponad 1000 do 2000 1 

12 
Przesyłki nierejestrowane priorytetowe krajowe bez 

zwrotnego potwierdzenia odbioru gabaryt A 

Do 350 809 

Ponad 350 do 1000 11 

Ponad 1000 do 2000 3 

13 
Przesyłki nierejestrowane priorytetowe krajowe bez 

zwrotnego potwierdzenia odbioru gabaryt B 

Do 350 5 

Ponad 350 do 1000 6 

Ponad 1000 do 2000 1 

14 Przesyłki nierejestrowane zagraniczne w Europie bez Do 50 5 
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L.P. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki (g) 
Szacowana ilo ść korespondencji 

lub usług przez cały okres 
obowi ązywania umowy  

zwrotnego potwierdzenia odbioru 

15 
Przesyłki nierejestrowane zagraniczne poza Europę bez 

zwrotnego potwierdzenia odbioru 
Do 50 1 

16 
Przesyłki nierejestrowane priorytetowe zagraniczne w 

Europie bez zwrotnego potwierdzenia odbioru 
Do 50 3 

17 
Przesyłki nierejestrowane priorytetowe zagraniczne poza 

Europę bez zwrotnego potwierdzenia odbioru 
Do 50 3 

18 
Przesyłki rejestrowane polecone krajowe bez zwrotnego 

potwierdzenia odbioru gabaryt A 

Do 350 405 

Ponad 350 do 1000 5 

Ponad 1000 do 2000 2 

19 
Przesyłki rejestrowane polecone krajowe bez zwrotnego 

potwierdzenia odbioru gabaryt B 

Do 350 4 

Ponad 350 do 1000 1 

Ponad 1000 do 2000 3 

20 
Przesyłki rejestrowane polecone priorytetowe krajowe bez 

zwrotnego potwierdzenia odbioru gabaryt A 

Do 350 50 

Ponad 350 do 1000 2 

Ponad 1000 do 2000 1 

21 
Przesyłki rejestrowane polecone priorytetowe krajowe bez 

zwrotnego potwierdzenia odbioru gabaryt B 

Do 350 7 

Ponad 350 do 1000 2 

Ponad 1000 do 2000 3 

22 
Przesyłki rejestrowane polecone priorytetowe zagraniczne w 

Europie bez zwrotnego potwierdzenia odbioru 
Do 50 1 

23 
Przesyłki rejestrowane polecone priorytetowe zagraniczne 

poza Europę bez zwrotnego potwierdzenia odbioru 
Do 50 2 

24 Paczki krajowe bez zwrotnego potwierdzenia odbioru Do 10000g 3 

25 Paczki krajowe bez zwrotnego potwierdzenia odbioru Ponad 10000g Do 20000g 2 

26 
Paczki zagraniczne w Europie bez zwrotnego potwierdzenia 

odbioru 
Do 20000g 3 

27 
Paczki zagraniczne poza Europę bez zwrotnego 

potwierdzenia odbioru 
Do 20000g 1 

28 
Przesyłki kurierskie krajowe bez zwrotnego potwierdzenia 

odbioru 
Do 50000g 2 

29 
Przesyłki kurierskie zagraniczne w Europie bez zwrotnego 

potwierdzenia odbioru 
Do 20000g 1 

30 
Przesyłki kurierskie zagraniczne poza Europą bez 

zwrotnego potwierdzenia odbioru 
Do 20000g 1 

31 
Przesyłki listowe za zwrotnym potwierdzeniem odbior u 

zwrócone do Urz ędu 
Do 350g 4440 

32 
Przesyłki listowe za zwrotnym potwierdzeniem odbior u 

zwrócone do Urz ędu 
Od 350g do 1000g 10 

33 Przesyłki listowe bez zwrotnego potwierdzeniem Do 350g 5 
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L.P. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki (g) 
Szacowana ilo ść korespondencji 

lub usług przez cały okres 
obowi ązywania umowy  

odbioru zwrócone do Urz ędu 

34 
Przesyłki listowe bez zwrotnego potwierdzeniem 

odbioru zwrócone do Urz ędu 
Od 350 do 1000g 1 

35 
Miesięczny koszt odbioru przesyłek z siedziby 

Zamawiającego 
x 12 miesięcy 

 
 
W związku z dokonanymi zmianami Zamawiaj ący dokonuje modyfikacji formularza ofertowego. 
Dotychczasowy formularz oferty otrzymuje nowe brzmi enie: 

Formularz oferty 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

(Nazwa i adres Wykonawcy)  

REGON ............................................... 

NIP........................................................  

tel./fax ……………………..……………… 

e-mail ………………………..…….…….... 

Zamawiaj ący: Gmina Miasta Radomia 

 Adres do korespondencji: Urz ąd Miejski w Radomiu 

Biuro Zamówie ń Publicznych 

ul. Jana Kili ńskiego 30, 26-610 Radom  

Oferta 

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, którego wartość zamówienia 
jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. III OGŁOSZENIA zgodnie 
z wymaganiami przedmiotowego OGŁOSZENIA, oraz na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, za 
wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości:  

 

L.P. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki (g) 

Szacowana ilo ść 
korespondencji lub usług 

przez cały okres 
obowi ązywania umowy  

Cena 
jednostkowa  

Cena  

(iloczyn poz. 
4 x poz.5) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Przesyłki polecone 
rejestrowane krajowe 

za zwrotnym 
potwierdzeniem 

odbioru gabaryt A 

Do 350 49259   

Ponad 350 do 1000 32   

Ponad 1000 do 2000 13 
  

2 

Przesyłki polecone 
rejestrowane krajowe 

za zwrotnym 
potwierdzeniem 

odbioru gabaryt B 

Do 350 16   

Ponad 350 do 1000 16   

Ponad 1000 do 2000 6 
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L.P. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki (g) 

Szacowana ilo ść 
korespondencji lub usług 

przez cały okres 
obowi ązywania umowy  

Cena 
jednostkowa  

Cena  

(iloczyn poz. 
4 x poz.5) 

3 

Przesyłki polecone 
rejestrowane krajowe 

priorytetowe za 
zwrotnym 

potwierdzeniem 
odbioru gabaryt A 

Do 350 985   

Ponad 350 do 1000 24 

  

4 

Przesyłki polecone 
rejestrowane krajowe 

priorytetowe za 
zwrotnym 

potwierdzeniem 
odbioru gabaryt B 

Do 350 18   

Ponad 350 do 1000 7   

Ponad 1000 do 2000 2 
  

5 

Przesyłki polecone 
rejestrowane 
priorytetowe 

zagraniczne w Europie 
za zwrotnym 

potwierdzeniem 
odbioru 

Do 50 404   

Ponad 50 do 100 2 

  

6 

Przesyłki polecone 
rejestrowane 
priorytetowe 

zagraniczne poza 
Europę za zwrotnym 

potwierdzeniem 
odbioru 

Do 50 2 

  

7 

Paczki krajowe za 
zwrotnym 

potwierdzeniem 
odbioru 

Do 10000g 30 

  

8 

Paczki zagraniczne w 
Europie za zwrotnym 

potwierdzeniem 
odbioru 

Do 20000g 5 

  

9 

Przesyłki kurierskie 
krajowe za zwrotnym 

potwierdzeniem 
odbioru 

Do 10000g 42 

  

10 

Przesyłki 
nierejestrowane 

krajowe bez zwrotnego 
potwierdzenia odbioru 

gabaryt A 

Do 350 2708   

Ponad 350 do 1000 113   

Ponad 1000 do 2000 4 
  

11 

Przesyłki 
nierejestrowane 

krajowe bez zwrotnego 
potwierdzenia odbioru 

gabaryt B 

Do 350 16   

Ponad 350 do 1000 10   

Ponad 1000 do 2000 1 
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L.P. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki (g) 

Szacowana ilo ść 
korespondencji lub usług 

przez cały okres 
obowi ązywania umowy  

Cena 
jednostkowa  

Cena  

(iloczyn poz. 
4 x poz.5) 

12 

Przesyłki 
nierejestrowane 

priorytetowe krajowe 
bez zwrotnego 

potwierdzenia odbioru 
gabaryt A 

Do 350 809   

Ponad 350 do 1000 11   

Ponad 1000 do 2000 3 
  

13 

Przesyłki 
nierejestrowane 

priorytetowe krajowe 
bez zwrotnego 

potwierdzenia odbioru 
gabaryt B 

Do 350 5   

Ponad 350 do 1000 6   

Ponad 1000 do 2000 1 
  

14 

Przesyłki 
nierejestrowane 

zagraniczne w Europie 
bez zwrotnego 

potwierdzenia odbioru 

Do 50 5 

  

15 

Przesyłki 
nierejestrowane 

zagraniczne poza 
Europę bez zwrotnego 
potwierdzenia odbioru 

 

 

Do 50 1 

  

16 

Przesyłki 
nierejestrowane 

priorytetowe 
zagraniczne w Europie 

bez zwrotnego 
potwierdzenia odbioru 

Do 50 3 

  

17 

Przesyłki 
nierejestrowane 

priorytetowe 
zagraniczne poza 

Europę bez zwrotnego 
potwierdzenia odbioru 

Do 50 3 

  

18 

Przesyłki rejestrowane 
polecone krajowe bez 

zwrotnego 
potwierdzenia odbioru 

gabaryt A 

Do 350 405   

Ponad 350 do 1000 5   

Ponad 1000 do 2000 2 
  

19 

Przesyłki rejestrowane 
polecone krajowe bez 

zwrotnego 
potwierdzenia odbioru 

gabaryt B 

Do 350 4   

Ponad 350 do 1000 1   

Ponad 1000 do 2000 3 
  

20 Przesyłki rejestrowane Do 350 50   



Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych 
ul. Żeromskiego 53 (p. 189), 26-600 Radom, tel. +48 362 08 76, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 

Strona 15 z 18 

L.P. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki (g) 

Szacowana ilo ść 
korespondencji lub usług 

przez cały okres 
obowi ązywania umowy  

Cena 
jednostkowa  

Cena  

(iloczyn poz. 
4 x poz.5) 

polecone priorytetowe 
krajowe bez zwrotnego 
potwierdzenia odbioru 

gabaryt A 

Ponad 350 do 1000 2   

Ponad 1000 do 2000 1 
  

21 

Przesyłki rejestrowane 
polecone priorytetowe 
krajowe bez zwrotnego 
potwierdzenia odbioru 

gabaryt B 

Do 350 7   

Ponad 350 do 1000 2   

Ponad 1000 do 2000 3 
  

22 

Przesyłki rejestrowane 
polecone priorytetowe 
zagraniczne w Europie 

bez zwrotnego 
potwierdzenia odbioru 

Do 50 1 

  

23 

Przesyłki rejestrowane 
polecone priorytetowe 

zagraniczne poza 
Europę bez zwrotnego 
potwierdzenia odbioru 

Do 50 2 

  

24 
Paczki krajowe bez 

zwrotnego 
potwierdzenia odbioru 

Do 10000g 3 

  

25 
Paczki krajowe bez 

zwrotnego 
potwierdzenia odbioru 

Ponad 10000g  

Do 20000g 
2 

  

26 
Paczki zagraniczne w 

Europie bez zwrotnego 
potwierdzenia odbioru 

Do 20000g 3 

  

27 

Paczki zagraniczne 
poza Europę bez 

zwrotnego 
potwierdzenia odbioru 

Do 20000g 1 

  

28 
Przesyłki kurierskie 

krajowe bez zwrotnego 
potwierdzenia odbioru 

Do 50000g 2 

  

29 

Przesyłki kurierskie 
zagraniczne w Europie 

bez zwrotnego 
potwierdzenia odbioru 

Do 20000g 1 

  

30 

Przesyłki kurierskie 
zagraniczne poza 

Europą bez zwrotnego 
potwierdzenia odbioru 

Do 20000g 1 

  

31 
Przesyłki listowe za 

zwrotnym 
potwierdzeniem 

Do 350g 4440 
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L.P. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki (g) 

Szacowana ilo ść 
korespondencji lub usług 

przez cały okres 
obowi ązywania umowy  

Cena 
jednostkowa  

Cena  

(iloczyn poz. 
4 x poz.5) 

odbioru zwrócone do 
Urzędu 

32 

Przesyłki listowe za 
zwrotnym 

potwierdzeniem 
odbioru zwrócone do 

Urzędu 

Od 350g do 1000g 10 

  

33 

Przesyłki listowe bez 
zwrotnego 

potwierdzeniem 
odbioru zwrócone do 

Urzędu 

Do 350g 5 

  

34 

Przesyłki listowe bez 
zwrotnego 

potwierdzeniem 
odbioru zwrócone do 

Urzędu 

Od 350g do 1000g 1 

  

35 

Miesięczny koszt 
odbioru przesyłek z 

siedziby 
Zamawiającego 

x 12 miesięcy 

  

Cena oferty *) (suma wierszy w kolumnie 6)   

Cena brutto o ferty wyra żona słownie złotych:  

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

 

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie 
czynności opisanych w pkt III. OGŁOSZENIA. W cenie uwzględnia się podatek od towarów  
i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 
obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt. XII. 19 
OGŁOSZENIA.  

UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt XII.19 OGŁOSZENIA, Wykonawca zobowi ązany jest poda ć 
warto ść przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego o bowi ązek zapłaty le ży po stronie 
Zamawiaj ącego  
i jednocze śnie zobowi ązany jest zło żyć w tym zakresie stosown ą informacj ę.  

 

UWAGA! Warto ści wskazane w kolumnie 5 s ą warto ściami jednostkowymi, które b ędą obowi ązywały  
w trakcie całego okresu trwania umowy i stanowi ć będą podstaw ę wynagrodzenia Wykonawcy  

2. Oświadczamy, że: 

- oferujemy **)/nie oferujemy **) możliwość śledzenia rejestrowanych przesyłek krajowych poprzez 

stronę internetową o adresie ……………………………………………………………………………………, 

- oferujemy **)/nie oferujemy **) możliwość śledzenia rejestrowanych przesyłek zagranicznych poprzez  

 stronę internetową o adresie ……………………………………………………………………………………, 
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- oferujemy **)/nie oferujemy **) możliwość śledzenia paczek poprzez stronę internetową o adresie 

…………………………………………………………………………………… 

**)   nieodpowiednie wykreślić (konieczność wykreślenia jest wymogiem bezwzględnym). W przypadku, gdy 
Wykonawca oferuje możliwość śledzenia przesyłek bądź paczek w formularzu ofertowym musi wskazać 
adres strony internetowej poprzez którą możliwe będzie śledzenie przesyłek bądź paczek. 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017r. 

4. Uważam (-y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

5. Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 
zamawiaj ącego . 

6. Zostałem/zostaliśmy poinformowany (-i), że nie później niż w terminie składania ofert mogę/możemy zgodnie 
z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Pzp (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zastrzec, iż 
Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie/nas, nie później 
jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Zamierzam (-y) wykonać następującą część zamówienia przy udziale podwykonawców: 

− część zamówienia (rodzaj powierzonej czynności) ………………….……………………………..…….  

− nazwa firmy podwykonawcy ……………………………………………………………………………***) 

***)  wypełnić jeżeli dotyczy 

Data    .................................................                                                                                                             
….................................................................................. 

           (Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 

               osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
 
W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający przedłu ża termin składania ofert , 

ustalając go na dzień: 29.12.2016 r., godz. 10:30 . Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2016 
r. o godz. 11:00.  

 
 
W związku ze zmianą terminu Zamawiający dokonuje również modyfikacji treści OGŁOSZENIA 

w/w postępowania w następujący sposób: 
 
w pkt. XIII ust. 1 i 2 OGŁOSZENIA zapis w brzmieniu :  
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu  

ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia  
23.12.2016r. do godz. 10:30. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia:  

"Oferta na świadczenie usług pocztowych dla Urz ędu Miejskiego w Radomiu, 
znak BZP.271.1.1127.2016.EF” oraz „Nie otwiera ć przed 23.12.2016r. godz. 11:00” 

 
zostaje zast ąpiony zapisem: 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana 

Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia  29.12.2016r. do 
godz. 10:30. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia:  

" Oferta na świadczenie usług pocztowych dla Urz ędu Miejskiego w Radomiu, 
znak BZP.271.1.1127.2016.EF” oraz „Nie otwiera ć przed 29.12.2016r. godz. 11:00” 
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w pkt. XIV ust. 1 OGŁOSZENIA zapis w brzmieniu:  
 
1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana 

Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 23.12.2016 r. o godz. 11:00.  

 
Zostaje zast ąpiony zapisem: 
 

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana 
Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 29.12.2016 r. o godz. 11:00.  

 
Pozostałe zapisy OGŁOSZENIA pozostają bez zmian. 

 

               Z up. PREZYDENTA MIASTA  
                                                                      Aneta Ćwiklińska 
                                               Kierownik Biura Zamówień Publicznych 


