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Urząd Gminy w Rewalu 
ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 
 
Pismo: ID.271.25.02.2012  Rewal dnia: 2012-12-17 
 

           WYKONAWCY 
 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

 
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 
zm. – dalej Ustawa) w trybie przetargu nieograniczonego, na: 
 
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie 
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych 
zwrotów, dla potrzeb Gminy Rewal, w roku 2013 i 2014 
 
Treść zapytań jest następująca: 
 
Zapytanie 1. 
Czy możliwy jest odbiór przesyłek z siedziby Urzędu Gminy codziennie o godz. 10:00?  
 
Z naszych obserwacji wynika, że optymalną godziną z punktu widzenia obsługi logistycznej oraz trybu pracy 
Urzędu Gminy byłaby godz. 10:00. Z uwagi na fakt, iż spełnione zostaną wymogi godzin granicznych. 
 
Odpowiedz 1 
Zamawiający rezygnuje z odbioru przesyłek przez wykonawcę (przesyłki będą dostarczane 
przez Zamawiającego). Należy skorygować ofertę o przedmiotową modyfikację SIWZ. 
 
 
Zapytanie 2 

 
 
Odpowiedz 2 
Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową zmianę SIWZ. 
 
 
Zapytanie 3 
1. Jaką wartość zawiera formularz cenowy-załącznik nr 2 (i 6) do SIWZ jednoroczną czy na cały 
okres obowiązywania umowy czyli do końca 2014r.? Jest to istotne z punktu ustalenia 
maksymalnej wartości umowy. 
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Odpowiedz 3 
W przedmiotowym formularzu należy wpisać wartości roczne umowy.  
 
 
Zapytanie 4 
Patrz:   Zapytanie 4 - załącznik nr 1 do niniejszych Zapytań i odpowiedzi 2 
 
Odpowiedz 1 
Do przetargu może skutecznie przystąpić wykonawca, który posiada zezwolenie Prezesa 
UKE na wykonywanie działalności pocztowej  (zgodnie postanowieniami SIWZ) – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
Odpowiedz 2 
Cenę oferty określa Wykonawca. 
 
Odpowiedz 3 
Zamawiający nie dopuszcza korzystania przez podwykonawcę z usług następnego 
podwykonawcy (następnych podwykonawców). 
 
Odpowiedz 4 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości, w której część przesyłek zostanie nadana przez 
innym podmiot. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości, w której część punktów odbioru niedoręczonych pod 
adresem przesyłek będzie należała do innego podmiotu niż wykonawca. 
 
Odpowiedz 5 
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, w szczególności 
wskazany art. 57 § 5, do czasu jego nowelizacji, będzie stosowany w obowiązującym 
brzmieniu. 

 
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust 1 pkt 3 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 
zm. – dalej Ustawa) Zamawiający zmienia termin składania ofert i ustala nowy na dzień 
21.12.2012 r. godz. 12.15. 
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.12.2012 r. o godz. 12.30 . 
 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

 
 
 
 

……………………………………………..   
Pełnomocnik Wójta Gminy Rewal    
Tomasz Bartkowski      

              
 
 


