Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia i zmiany do Materiałów Przetargowych
znak nr ZKM/ZC/30/17

PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I ZMIANY
DO MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH
dotyczących postępowania pn.
świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Część 2
numer sprawy

ZKM/ZC/30/17
__________________________________________________________________________________________
Pytanie nr 1 otrzymane dnia 01.03.2017r.:
4. Materiały przetargowe Rozdział VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU w łączności Załącznik
nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust 2 pkt 2.8
W zakresie Posiadania zdolności technicznej Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na zgodny z brzmieniem
Rozdz. IV § 24 oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 roku w
sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. Z 9 maja 2013 r.
poz 545). Ustawodawca nie wymaga od operatora wyznaczonego posiadania placówek pocztowych w każdej
dzielnicy miasta.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje warunek posiadania placówek pocztowych w miejscowościach wskazanych w
Rozdziale VII MP – jednakże w odniesieniu do lokalizacji w Gdyni, Zamawiający w przypadku braku
placówki pocztowej w wymaganej dzielnicy dopuszcza świadczenie usługi przez placówkę pocztową w
dzielnicy sąsiadującej – Zamawiający dopuszcza trzykrotne odstępstwo od powyższego wymogu.
__________________________________________________________________________________________
Pytanie nr 2 otrzymane dnia 01.03.2017r.:
7. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust 2 pkt 2.2
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu i dodanie w pierwszym zdaniu, po słowie „przesyłek” wyrażenia
„rejestrowanych”.
Wykonawca wnosi również o modyfikację zestawienia – wydruku komputerowego poprzez:
a) wykreślenie wyrażeń „miejscowa” oraz „zamiejscowa”
b) usunięcie zapisu „z podziałem na listę wysyłkową miejscową i zamiejscową”,
c) dodanie kolumny „UWAGI” umożliwiającej dodatkowy opis dotyczący danej przesyłki np. „Priorytet,
gabaryt A lub B, PO (potwierdzenie odbioru)”
d) dodanie zastrzeżenia, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść/informacje wskazane w
kolumnie o nazwie „numer sprawy”.
Odpowiedź:
Zamawiający doprecyzował zapis i dodał w pierwszym zdaniu, po słowie „przesyłek” wyrażenie
„rejestrowanych”. Nie wyraża przy tym zgody na wnioskowaną modyfikację zestawienia – wydruku
komputerowego. Jednakże Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie OPZ w tym ustępie o
zastrzeżenie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść/informacje wskazane w kolumnie o
nazwie „numer sprawy”.
__________________________________________________________________________________________
Pytanie nr 3 otrzymane dnia 01.03.2017r.:
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11. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 3 w łączności z Załącznikiem nr 2 Rozdział II.
FORMULARZ OFERTY
Poz. 5, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39 Załącznika nr 1 Opis przedmiotu
zamówienia ust. 3
oraz
poz. 5, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 45, 49, 50, 51, 55, 59, 60, 61, 65, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 78, 79, 80 Załącznika nr 2 Rozdział II. Formularz oferty - Wykonawca dla prawidłowej wyceny
usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem wykonawcy prosi o modyfikację na następujące przedziały wagowe
przesyłek (w obrocie zagranicznym):
- do 50 g
- ponad 50 g do 100 g
- ponad 100 g do 350 g
- ponad 350 g do 500 g
- ponad 500 g do 1 000 g
- ponad 1 000 g do 2 000 g
Czy Zamawiający zaakceptuje powyższe i dokona proponowanej zmiany?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany OPZ i Formularza oferty, zamieszczając nowe tabele.
__________________________________________________________________________________________
Pytanie nr 4 otrzymane dnia 01.03.2017r.:
12. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 3 w łączności z Załącznikiem nr 2 Rozdział II.
FORMULARZ OFERTY
Poz. 40 Załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia ust. 3 oraz
poz. 41, 81 Załącznika nr 2 Rozdział II. Formularz oferty
Wykonawca dla prawidłowej wyceny usługi wnosi o doprecyzowanie, czy przesyłki kurierskie będą nadane w
obrocie krajowym, czy też zagranicznym.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany OPZ i Formularza oferty, zamieszczając nowe tabele.
__________________________________________________________________________________________
Pytanie nr 5 otrzymane dnia 01.03.2017r.:
13. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 3 w łączności z Załącznikiem nr 2 Rozdział II.
FORMULARZ OFERTY
Poz. 35 do 39 Załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia ust. 3 oraz poz. 35 do 37 i poz. 75 do 77 Załącznika
nr 2 Rozdział II. Formularz oferty
Czy słuszne jest domniemanie Wykonawcy, iż szacowane przez Zamawiającego w w/w pozycjach zwroty
przesyłek listowych nieodebranych przez adresata dotyczą przesyłek listowych (krajowych i zagranicznych w
odpowiednich kategoriach wagowych w zależności od pozycji w tabeli) ujętych w Załączniku nr 2 jako przesyłki
rejestrowane bez potwierdzenia odbioru?
Odpowiedź: TAK.
__________________________________________________________________________________________
Zamawiający jednocześnie informuje, iż w dokonał zmiany treści MP wraz z załącznikami do nich. Wersje
zmienione opublikowane zostają w trybie rejestruj zmiany z rozszerzeniem nazwy „wersja nr 2”.
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_______________________________
(data, podpis przewodniczącego komisji przetargowej)

_______________________________
(data, podpis kierownika jednostki)
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