SĄD REJONOWY dla KRAKOWA - PODGÓRZA
W KRAKOWIE
31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
postępowanie 271/20/2011/P
Kraków, dnia 25.11.2011r.

Pytania i wyjaśnienia
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50g. oraz zwrotu przesyłek
niedoręczonych.
Zgodnie z wymogami art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004r. (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie
udziela następujących wyjaśnień do złożonych w niniejszym postępowaniu pytań:
Pytanie nr 1 dotyczące SIWZ
Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby ust.1 pod literą m), tiret 2 otrzymał następujące brzmienie:
„Odbiór przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego – zgodnie z regulaminem Wykonawcy”.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby rozdział III ust.1 pod literą m), tiret 2 otrzymał powyższe
brzmienie, gdyż opis przedmiotu zamówienia w ust.1 rozdziału III jest wystarczający, a warunki
odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego zostały opisane w rozdziale III ust.9, 10 oraz w
załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy § 2 ust. 9, 10, 11, 12 i zdaniem Zamawiającego nie
wymagają zastosowania regulaminu Wykonawcy.
Pytanie 2 dotyczące SIWZ
Czy Zamawiający dopuszcza
międzynarodowych”.

uzupełnienie

ust.4

o treść

„- na

podstawie

porozumień

Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia ust.4 o powyższą treść, gdyż zapis w rozdziale III ust.22
oraz §2 ust.2 i §7 załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy powołuje obowiązujące przepisy w
zakresie dostarczania nadawanych przesyłek. Zdaniem Zamawiającego opis ten jest wystarczający.
Pytanie nr 3 dotyczące SIWZ
Ust. 9. Czy Zamawiający dopuszcza odbiór przesyłek z pomieszczeń sekretariatu VIII Zamiejscowego
Wydziału Ksiąg Wieczystych w Skale, ul. Rynek 29, 32-043 Skała:
I tura w godzinach od 8:30 do 9:00
II tura w godzinach od 13:45 do 14:15
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo
zamówień publicznych dokonuje modyfikacji zapisu w rozdziale III ust. poprzez dopisanie tekstu
następującej treści ”odbiór przesyłek z pomieszczeń sekretariatu VIII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg
Wieczystych w Skale, ul. Rynek 29, 32-043 Skała:
I tura w godzinach od 8:30 do 9:00
II tura w godzinach od 13:45 do 14:15”.
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Pytanie nr 4 dotyczące SIWZ
Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie ust.10 o treść: „Przesunięcie nadania przesyłek na dzień
następny nastąpi w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do odebranych przesyłek, a w szczególności
nieprawidłowego opakowania, braku pełnego adresu, niezgodności wpisów do dokumentów
nadawczych z wpisami na przesyłkach, braku znaków opłaty, a także braku możliwości wyjaśnienia
lub usunięcia tych zastrzeżeń w dniu ich odbioru. Nadanie przesyłek nastąpi po całkowitym usunięciu
zastrzeżeń. Data i godzina pokwitowania odbioru przesyłek przez Wykonawcę na zestawieniu nie jest
datą i godziną nadania, potwierdzoną przez Wykonawcę w trybie przepisów ustawy z dnia 12 czerwca
2003r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008r., Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.)”?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza uzupełnienie ust.10 o powyższą treść. Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust.4
ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje się modyfikacji zapisu w rozdziale III ust. 10 poprzez
dopisanie tekstu następującej treści.” Przesunięcie nadania przesyłek na dzień następny nastąpi w
przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do odebranych przesyłek, a w szczególności nieprawidłowego
opakowania, braku pełnego adresu, niezgodności wpisów do dokumentów nadawczych z wpisami na
przesyłkach, braku znaków opłaty, a także braku możliwości wyjaśnienia lub usunięcia tych
zastrzeżeń w dniu ich odbioru. Nadanie przesyłek nastąpi po całkowitym usunięciu zastrzeżeń. Data i
godzina pokwitowania odbioru przesyłek przez Wykonawcę na zestawieniu nie jest datą i godziną
nadania, potwierdzoną przez Wykonawcę w trybie przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2008r., Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.)”.
Pytanie nr 5 dotyczące SIWZ
Czy Zamawiający może wyjaśnić, co rozumie pod pojęciem „Wszelkie oznaczenia przesyłek
rejestrowanych muszą być zapewnione przez Wykonawcę”?
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem zawartym w rozdziale III ust. 11 rozumie, że Wykonawca
określi wzory oznakowania przesyłek rejestrowanych i/lub nierejestrowanych, które będą stosowane
przy oznakowaniu przesyłek listowych i paczek.
Pytanie nr 6 dotyczące SIWZ
Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie ust.17 o treść: „Do biegu terminu nie wlicza się dni
ustawowo wolnych od pracy”?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo
zamówień publicznych dokonuje modyfikacji zapisu w rozdziale III ust. 17 poprzez dopisanie tekstu
następującej treści: „Do biegu terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy”.
Pytanie nr 7 dotyczące SIWZ
Czy zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie ust.18 o treść: „- zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003r. w sprawie reklamacji
powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego”?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie ust.18 o powyższą treść, gdyż przepisy w sprawie
reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego
zostały powołane w rozdziale III ust. 22. Zamawiający uważa ten zapis za wystarczający.
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Pytanie nr 8 dotyczące SIWZ
Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie ust.19 o treść: „- zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003r. w sprawie reklamacji
powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego”?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie ust.19 o powyższą treść, gdyż przepisy w sprawie
reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego
zostały powołane w rozdziale III ust. 22. Zamawiający uważa zapis za wystarczający.

Pytanie nr 1 dotyczące – załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy
Czy zamawiający dopuszcza uzupełnienie §1, ust.1, tiret 5 o treści „ – zgodnie z regulaminem
Wykonawcy, stanowiącym integralną część umowy”?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia §1, ust.1, tiret 5 o powyższą treść, gdyż opis przedmiotu
zamówienia w §1, ust.1 jest wystarczający, a warunki odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego
zostały opisane w rozdziale III ust. 9, 10 SIWZ oraz w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy § 2
ust. 9, 10, 11 i 12 i zdaniem Zamawiającego nie wymagają zastosowania regulaminu Wykonawcy.
Pytanie 2 dotyczące – załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy
Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie §1 ust.1 o treści „oraz za przesyłki rejestrowane zwracane
do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy”?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że powyższa treść została już zawarta w §1 tiret 3, w związku z czym nie ma
potrzeby uzupełnienia §1 ust.1 o powyższy zapis.
Pytanie nr 3 dotyczące – załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy
Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie treści ust. 9 „I tura w godzinach od 7.00 do 7.30, II tura w
godzinach 14:00 – 14.30 treścią:
- „dla siedziby ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków:
- I tura w godzinach od 7:00 do 7:30
- II tura w godzinach od 14:00 do 14:30
- dla siedziby ul. Runek 29, 32-043 Skała:
- I tura w godzinach od 08:30 do 09:00
- II tura w godzinach od 13:45 do 14:15„
oraz uzupełnienie o treść: „Data i godzina pokwitowania odbioru przesyłek przez Wykonawcę na
zestawieniu nie jest datą i godziną nadania, potwierdzoną przez Wykonawcę w trybie przepisów
ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.).”?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zastąpienie treści ust.9 „I tura w godzinach od 7.00 do 7.30, II tura w
godzinach 14:00 – 14.30”. Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych
dokonuje modyfikacji zapisu w §2, ust.9 poprzez zastąpienie tekstu o treści: I tura w godzinach od
7.00 do 7.30, II tura w godzinach 14:00 – 14.30 treścią:
- „dla siedziby ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków:
- I tura w godzinach od 7:00 do 7:30
- II tura w godzinach od 14:00 do 14:30
- dla siedziby ul. Runek 29, 32-043 Skała:
- I tura w godzinach od 08:30 do 09:00
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- II tura w godzinach od 13:45 do 14:15”.
Zamawiający dopuszcza uzupełnienie o treści jak powyżej, zawartą w pytaniu nr 3. Jednocześnie
zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji zapisu w §2, ust.9
poprzez dopisanie tekstu następującej treści „Data i godzina pokwitowania odbioru przesyłek przez
Wykonawcę na zestawieniu nie jest datą i godziną nadania, potwierdzoną przez Wykonawcę w trybie
przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159 z
późn. zm.).”
Pytanie nr 4 dotyczące – załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie ust.19 o treści: „Do biegu terminu nie wlicza się dni
ustawowo wolnych od pracy”?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo
zamówień publicznych dokonuje modyfikacji zapisu w rozdziale §2 ust.19 poprzez dopisanie tekstu
następującej treści: „Do biegu terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy”.
Pytanie nr 5 dotyczące – załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie ust.20 o treść: „ - zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003r. w sprawie reklamacji
powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego”?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie §2 ust.20 o powyższą treść, gdyż przepisy w sprawie
reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego
zostały powołane w rozdziale III ust. 22. SIWZ oraz §7 załącznika nr 6 – wzór umowy. Zamawiający
uważa ten zapis za wystarczający.
Pytanie nr 6 dotyczące – załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie ust.21 o treść: „ - zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003r. w sprawie reklamacji
powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego”?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie §2 ust.21 o powyższą treść, gdyż przepisy w sprawie
reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego
zostały powołane w rozdziale III ust. 22. SIWZ oraz §7 załącznika nr 6 – wzór umowy. Zamawiający
uważa ten zapis za wystarczający.
Pytanie nr 7 dotyczące – załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy
Czy Zamawiający może podać przykład nierzetelnego wykonania umowy przez Wykonawcę w
przedmiocie opóźnień w doręczeniu?
Odpowiedź
Zamawiający uznaje za wystarczający opis wymagań stawianych Wykonawcy w załączniku nr 6 do
SIWZ – wzór umowy, a w szczególności w §2 ust.16, 19. Zamawiający uważa, iż opis w przedmiocie
opóźnień w doręczeniu jest w pełni określony.
Pytanie nr 8 dotyczące – załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby w §4, ust.3 brzmiał następująco: „Za przyjęte przesyłki
oraz zwroty przesyłek, jak również usługi odbioru przesyłek Zamawiający zobowiązuje się uiścić
opłatę, z dołu”. Do dnia 7-go każdego następnego miesiąca Wykonawca wystawi Fakturę VAT wraz
ze specyfikacją wykonanych usług.”?
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Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w §4, ust.3. Zamawiający podtrzymuje zapis, „do dnia 7
każdego następnego miesiąca Wykonawca wystawi Fakturę VAT wraz ze specyfikacją wykonanych
usług, którą następnie w ciągu 7 dni dostarczy do siedziby Zamawiającego.”
Pytanie nr 9 do – załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy
Czy Zamawiający dopuszcza następujące brzmienie §4, ust.8: „W przypadku przesyłek, które nie są
rejestrowane – ilość i waga przyjętych lub zwróconych przesyłek, wskazana będzie w treści faktury w
sposób ogólny, tj. wg przedziałów wagowych nadanych lub zwracanych przesyłek, na podstawie
dokumentów nadawczych i oddawczych”?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo
zamówień publicznych dokonuje modyfikacji zapisu w §4 ust.8 poprzez zastąpienie tekstu o treści:
„W przypadku przesyłek, które nie są rejestrowane – ilość i waga przyjętych lub zwróconych
przesyłek, stwierdzona będzie na podstawie zestawienia nadanych lub zwróconych przesyłek,
sporządzonego przez Zamawiającego i potwierdzona przez placówkę Wykonawcy” tekstem o treści
następującej: „W przypadku przesyłek, które nie są rejestrowane – ilość i waga przyjętych lub
zwróconych przesyłek, wskazana będzie w treści faktury w sposób ogólny, tj. wg przedziałów
wagowych nadanych lub zwracanych przesyłek, na podstawie dokumentów nadawczych i
oddawczych”.
Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.
Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji drogą faksową na numer
12 619 50 33.
z poważaniem
Kierownik Finansowy
Sądu Rejonowego dla Krakowa -Podgórza
w Krakowie
Anna Starzak
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