Szczecin, dnia 20.11.2009r.
ZZ- 2380-83/2009
dot. przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej “ustawą” na
świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania
przesyłek pocztowych o masie wagowej powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz
ich ewentualnych zwrotów.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 zamawiający zamieszcza treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, które wpłynęły w sprawie przedmiotowego postępowania wraz z
wyjaśnieniami.
Pytanie nr 1
Prosimy o uszczegółowienie Załącznika nr 2 do SIWZ dotyczy pkt. 11 i 12, wpisali Państwo jako
miejsce dostarczenia przesyłek – kraje europejskie. Cennik (Zadającego Pytanie) dzieli Europę na
strefy, w związku z powyższym prosimy o wskazanie konkretnego kraju w celu podania precyzyjnej
ceny. W innym przypadku informacja zawarta w poz. 11 i 12 nie pozwoli nam na przedstawienie
oferty cenowej.
Odpowiedź:
W załączniku nr 2 do SIWZ w punktach 11 i 12 wskazanie "kraje europejskie", zastępuje się :
Niemcy
Pytanie nr 2.
Dodatkowo zwracamy sie z prośbą o uszczegółowienie w pozycji 11 i 12 Załącznika nr 2 do SIWZ
tzn. przedziałów wagowych. Cennik zagraniczny (Zadającego Pytanie) uwzględnia inną cenę dla
każdego kilograma przesyłki. Prosimy o wskazanie konkretnej wagi w celu przedstawienia oferty
cenowej. Pozostawienie przedziałów na obecnym poziomie uniemożliwi nam podanie ceny np. w
przedziale 2 – 5 kg. (Zadający Pytanie) ma 4 różne ceny dla wagi za każdy kg przesyłki.
Odpowiedź:
Dodatkowo w powyższym załączniku w punktach 11 i 12 przedziały wagowe zmienia sie na
poniższe:

11

Paczki pocztowe ekonomiczne w
obrocie zagranicznym (Niemcy)

do 1 kg

2

od 1 kg do 2 kg

2

od 2 kg do 3 kg

2

od 3 kg do 4 kg
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Paczki pocztowe priorytetowe w
obrocie zagranicznym (Niemcy)

do 1 kg

2

od 1 kg do 2 kg

2

od 2 kg do 3 kg

2

od 3 kg do 4 kg
Przewidywane ilości przesyłek pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3.
W Załączniku nr 2 do SIWZ wskazaliście państwo w pkt. 7 przesyłki w gabarycie B. (Zadający
Pytanie) nie ma podziału na gabaryty w obrocie zagranicznym. W związku z powyższym mogą
Państwo nadawać przesyłki zagraniczne o wymiarach maksymalnych- długość, szerokość i grubość
łącznie 900 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 600 mm. Prosimy o
informację czy wskazany w pkt. 7 Załącznika 2 do SIWZ przesyłki mieszczą się w tym wymiarze?
Odpowiedź:
Gabaryty - WYMIARY PRZESYŁEK LISTOWYCH
GABARYT A to przesyłki o wymiarach:
minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230
mm.
GABARYT B to przesyłki o wymiarach:
minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość
230 mm,
maksimum - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów
(długość) nie może przekroczyć 600 mm.
Gabaryty- WYMIARY PACZEK POCZTOWYCH
GABARYT A to paczki o wymiarach:
minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300
mm.
GABARYT B to paczki o wymiarach:
minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300
mm,
maksimum - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 mm,
przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.

Ponadto Zamawiający w oparciu o art 38 ust. 4 modyfikuje treść rozdziału III SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia, w następującym zakresie:
1. pkt 1, ppkt „b) paczki pocztowe od 2 kg”; zastepuje się „b) paczki pocztowe”,
2. pkt 2 skreśla się sformułowanie „kraje trzecie”,
3. pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Realizacja przedmiotowej usługi odbywać się będzie na podstawie właściwie przygotowanych
przesyłek (zgodnie z pkt 5 i 6 Załącznika do SIWZ nr 5) do nadania oraz zestawień ilościowych,
w przypadku listów nierejestrowanych i zestawień z wyszczególnieniem adresatów, w
przypadku listów rejestrowanych. Zestawienia będą sporządzane w 2 egz. – po jednym
egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.
W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający przedłuża termin składania ofert do
dnia 25.11.2009r. godz. 11.30 . Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz 12.00
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 401674 - 2009; data
zamieszczenia: 20.11.2009

