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Pocfia Polska sklada zapyiania do zap}.tania ofeńowego
.| ZP'271.a1'o1'2a19

d.a zamóWienia
puD||cfnego o wańości nieprzekracza]ącej
wy.ażonej w złotych róW.owartosci kwoly
okreś|onejW arl. 4 pkt 8
Uslawy Prawo ZamóWień Publicznych,

1.

zamawiaiący W s3 pkt 1 (sposób rea|izacji
zamÓwjenia) wskafuje godu;ny do.ęczania
przesyłek
przychodzacych do Zamawiajacego'
Wykonawca jnfo|muje' że zgoon|e z zapjsami
ustawy Prawo
Pocz|owe art' 46 Ust' 2 pkt' 5 zobowiązany jest
do doręczania pzesylek co najmniej w każdy
dzień
roboczy i nie mniej niz 5 dni w lygodn.U z wyłączeniem
dni L]stawowo wolnych od pracy' Jednocześn'e
Wykonawca iniorrnuje' że zobowiązanie ope.atora
wyznacfonego oo doręczania pżesy'ek w
okIeślonychgodfinach w istot.y sposób narusza
zapisy ań 46 ust.2 pkt. 1, który obliguje go
do
świadczen.auslug powszechnych W sposób jednolity
w po.ównywaInych Warunkach' Ponadto.
doręczanie ko|espondencj. do Zamawiającego nie jesl

pzedmiotem postępowania, a obowiąfkiem

ustawowym Wykonawcy jako operatora Wyznaczonego
i dotyczy przesyłek nadanych za jego
pośrednjclwem Dodalkowo zw|acarny
uwagę' że doręczenie przesyłki jest konsekwencja
umowy
zawaie) z Nadawca w chwi]j jej nada'ria' na1omiast
Zamawiający \lyslępuJe W tym Wypadku
W rolj
adresata i nie jest stlona umolvy o nadawanie.
Wobec powyższego Wykonawca prosi
o mody'lkację

Zapisu W zak.esie rezygnac}i z określania
konkretnych godzin doręczan]a przesyłek
nadchodzących do
oddzjałóW Zamawiającego, gdyż łje

2.

slanotvj to
tU pŻedmiotu
ur
P|zeullll(,tu umowy
pomiędzy zamawiającym a

Wykonawcą.

W s3. pkt 3 Zamawjający Wskazu,e. że zaróWno p..yjęcie'
]ak i doręczen|e przesyłek Zwracanych będzie
każdorafowo dokumenlowane W książce nadawczej,
której wzó. Za|nawiąqcy ustali f Wykonawcą'

Wykonawca jnformuje'

że ]ak sama

na2wa wskazuje ksiązKa naoawcza

służy Wyłącznie
qoK!]mentowaniU prfesyiek
nadanych' Doręczanie przesyłek zwracanych
stanowi tzw. fazę oddawczą

ktÓra nie podlega fapisom Ulnowy poniewaz
Wynjka
operatora wyznaczonego' tvm samyn

Z obowiąZku ustawowego Wykonawcy jako
dokume.towanie doręcfania przesyłek zwracanych
nie może
pod|egac odrębnyrn ustaleniom co
do wfor.l doklrmentóW pott/'r'ieroza]acych
Nadawcy, W zw.qfku

f

tym Wyko.lawca Wnosi o modyfikację
zapisu na:

Pr.yjęcie przesyłek do nadania

3'

p,ez

zwrot korespondencji do

Wykonawce bę(Jfie kazclarazowo dokumentowane
w ksiqżce

nadav,/czej' Wzór ksiĄżki na(,awczej zamawiaJqcy
ustati z Wykonawcą'

zamawiąący W.losi

o

doprecyzowanie

W formje formula.za cenowego fodza]óW. gabarytóW
oraz
kategorii przesyłek wraz Z usługami tak'
aby Wykonawca mÓgł zeczowo I prawidiowo przygotowac
ofeńg cenowa'

