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WYKONAWCY

Znak postępowania: IOD.271.06.2019.TB

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne na: „Świadczenie usług pocztowych w
obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym, w latach 2020-
2023".

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.:
Dz. U. z 2019 r. póz. 1843) Zamawiający informuje, że odpowiada na złożone zapytania.

Treść zapytań i odpowiedzi poniżej.

Pytania:
Pytanie 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie z bezpłatnej aplikacji udostępnionej przez Wykonawcę,
do nadawania przesyłek w wersji elektronicznej dzięki któremu proces przygotowywania korespondencji
u Zamawiającego ulegnie uproszczeniu?
Aplikacja zastępuje tradycyjną książkę nadawczą w formie papierowej i umożliwia min.:
a) Nadawanie przesyłek nierejestrowanych i rejestrowanych krajowych i zagranicznych,
b) Prowadzenie książki nadanych przesyłek w formie elektronicznej,
c) Wydruk adresów do przesyłek,
d) Nadawanie numerów z aplikacji do przesyłek rejestrowanych,
e) Śledzenie przesyłek w aplikacji,
f) Możliwość składania reklamacji na przesyłki bezpośrednio z aplikacji,
g) Możliwość tworzenia raportów dotyczących nadanych przesyłek,
h) Możliwość nadawania przesyłek na wielu stanowiskach pracy.

Pytanie_2
Prosimy o zmianę zapisu w „ Opis przedmiotu zamówienia" w pkt. 7 i 8.
Wykonawca informuje, że zapewnia druki potwierdzenia odbioru do przesyłek nadawanych na zasadach ogólnych,
natomiast w przypadku nadawania przesyłek na podstawie KPA Zamawiający powinien we własnym zakresie
zaopatrzyć się w odpowiednie druki PO.

Pytanie 3
Czy Zamawiający byłby skłony na wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur VAT bezpośrednio z systemu
fakturującego Wykonawcy? Wygenerowane e-faktury w formacie PDF były by automatycznie wysyłane
na wskazane przez Zamawiającego adresy e-mailowe.

Pytanie 4
Prosimy o doprecyzowanie w załączniku nr 1. Pozycja Paczki Pocztowe PR krajowe A
o przedziały wagowe np. do 1 kg,ponad 1 do 2kg, ponad 2kg do 5 kg, ponad 5 do 10 kg.

Paczki PR krajowe B,

Odpowiedzi Zamawiającego:
Ad.1 TAK.
Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową zmianę - druki PO na podstawie KPA leżą po
stronie Zamawiającego.
Ad.3 TAK.
Ad. 4 Dla potrzeb oceny ofert przyjmuje się, że wycenie podlegają wyłącznie paczki do 1 kg.
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