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Nasz znak: RS/OP/DSB/299/2022

Data: 12 grudnia 2022r.

Sprawa: Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług kurierskich krajowych i 

zagranicznych dla Województwa Opolskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Opolskiego od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Poczta Polska S.A. Dział Sprzedaży Biznesowej Region Sieci w Opolu w związku z ogłoszonym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia na świadczenie usług pocztowych, zwraca się do

Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia:

I. Zapytanie ofertowe

Pytanie 1: Czy w odniesieniu do przesyłek kurierskich nadawanych w obrocie krajowym i zagranicznym 

Zamawiający akceptuje zapisy regulaminu świadczenia usług dostępne na stronie: http://www.pocztex.pl

W innym przypadku Wykonawca nie będzie mógł złożyć oferty.

II. Zapytanie ofertowe

Pytanie 2: Czy Zamawiający zmodyfikuje Tabele 1., 2. i 3. – o podział na wymiary nadawanych 

przesyłek wg poniższego:

III. Zapytanie ofertowe

Pytanie 3: Czy Zamawiający w Tabelach 1., 2. i 3.

a) pozycje nr 16 – ma na myśli usługę dodatkową do usługi krajowej kurierskiej „doręczenie do 

godziny 12:00” ?

b) – pozycje nr 15 – ma na myśli usługę dodatkową do usługi krajowej kurierskiej „OSTROŻNIE”
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c) – pozycje nr 13 i 14 – ma na myśli usługę dodatkową do usługi krajowej kurierskiej

„UBEZPIECZENIE”

W innym przypadku Wykonawca nie będzie mógł złożyć oferty.

IV. Zapytanie ofertowe

Pytanie 4: Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z propozycją dopuszczenia możliwości 

świadczenia usług w zakresie przyjmowania przesyłek z wykorzystaniem systemu informatycznego, 

który automatycznie dopuszcza możliwość korzystania z bezpłatnej internetowej aplikacji

elektronicznej. Aplikacja dokonuje automatycznego przekazywania i odbierania plików z informacjami     

o zarejestrowanych usługach, komunikując się bezpośrednio z placówką pocztową wskazaną w umowie. 

Dzięki aplikacji Zamawiający będzie miał możliwość wygenerowania nalepek adresowych gotowych

do druku czy książki nadawczej, ułatwi ona również dostęp do dokumentacji związanej z obsługą 

przesyłek oraz umożliwi Zamawiającemu przygotowanie raportu z nadanych przesyłek. Aplikacja 

umożliwia ponadto elektroniczne potwierdzenie książki nadawczej jak również składanie reklamacji

w formie elektronicznej, co usprawnia proces i skraca okres oczekiwania na jej rozpatrzenie. W razie 

potrzeby, istnieje możliwość importu danych o przesyłkach za pomocą integracji aplikacji z WebAPI     

lub XML zgodny z wymaganiami Wykonawcy oraz z plików XLS. 

Czy Zamawiający jest zainteresowany wykorzystaniem powyższej aplikacji przy świadczeniu usług?.       

                          

V. Zapytanie ofertowe Rozdział II. pkt 3. ppkt 14)

Zamawiający określił, że:

Pytanie 5:

Czy w pkt 3. ppkt 14) ze względu na obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy i ze względu na 

fakt, iż poniższa propozycja zapewnia wystarczający czas na dokonanie płatności, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności za zrealizowane usługi pocztowe wg proponowanego 

zapisu: „Termin płatności faktury VAT wynosi 21 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia

faktury.”?

                        

VI. Zapytanie ofertowe Rozdział II. pkt 3. ppkt 14)

Zamawiający określił, że:
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Pytanie 6:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w pkt 3. ppkt 14) czy pod pojęciem „prawidłowo wystawionej 

faktury” Zamawiający ma na myśli fakturę, zawierającą wszystkie elementy określone Ustawą o

podatku od towaru i usług w artykule 106e?

                         

VII. Zapytanie ofertowe Rozdział II. pkt 3. ppkt 14)

Zamawiający określił, że:

Pytanie 7:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w pkt 3. ppkt 14)

„…Faktura będzie weryfikowana przez Zamawiającego na podstawie dostarczonego dowodu dostaw za 

dany okres w zestawieniu narastająco od początku realizacji umowy”.

Jednocześnie Wykonawca wskazuje, iż faktury wystawiane są za faktycznie nadane oraz zwrócone

przesyłki w miesiącu kalendarzowym. Wobec powyższego Wykonawca wskazuje o modyfikację zapisu.

VIII. Zapytanie ofertowe Rozdział II. pkt 3. ppkt 2), 3) i 6)

Zamawiający określił, że:

Pytanie 8:

Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z regulaminem usługi kurierskiej w obrocie krajowym doręczenie 

przesyłek dnia następnego jest terminem przewidywanym, gwarantowany jest czas doręczenia w ciągu 

48 godzin. Czy Zamawiający akceptuje powyższe?
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IX. Zapytanie ofertowe Rozdział IV. pkt 7

Zamawiający określił, że:

Pytanie 9:

Biorąc pod uwagę wzrost cen oraz możliwość wzrostu kosztów świadczenia usługi, czy Zamawiający 

dopuszcza możliwość wzrostu cen na każdy kolejny rok kalendarzowy w trakcie obowiązywania umowy

poprzedzony stosownym pismem?

Wykonawca wnioskuje o modyfikację pkt. IV.7 zapytania ofertowego poprzez dodanie pkt. 4 o 

następującej treści:

„4) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności w przypadku zmiany „ cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach 

wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym ( stanowiącym załącznik do umowy ) jeżeli ulegną 

zmianie ceny 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 zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia 

opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT.”.

Ze względu na krótki termin składania ofert w związku z zadanymi pytaniami i wątpliwościami do 

wyjaśnienia, Wykonawca wnioskuje o przedłużenie terminu na składanie ofert do 20.12.2022 roku.

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, jako umocowany przedstawiciel Wykonawcy przekazuję 

pismo zawierające pytania do postępowania z prośbą o ustosunkowanie się do wszystkich postawionych 

pytań i wniosków, które zdecydują, czy jako Wykonawca będziemy mogli złożyć wiążącą ofertę w 

przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem

                 Grzegorz Wilczyński
               Menedżer ds. Sprzedaży
         Dział Sprzedaży Biznesowej Opole
            (podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym
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