
 

Pytania do rozpoznania cenowego: ,,Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy 

w Sieroszewicach". 

 

Pytanie 1 

W ogłoszonym rozpoznaniu cenowym, w załączniku nr 1 pkt. 5, lp. 3, Zamawiający określa przesyłki 

polecone, oraz przesyłki polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - jako przesyłki 

rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym. 

Wykonawca  informuje  że  przesyłki  listowe  polecone  w  obrocie  zagranicznym,  są  traktowane  

tylko i wyłącznie jako przesyłki najszybszej kategorii (PRIORYTETOWE). 

Czy wobec powyższego, Zamawiający akceptuje taką kategoryzację przesyłek poleconych w obrocie 

zagranicznym? 

Ad1. 

− Tak 

 

Pytanie 2 

W ogłoszonym rozpoznaniu cenowym, w pkt I ppkt 11 brzmi: 

„11. Od Wykonawcy wymaga się aby usługa doręczenia przesyłek pocztowych  świadczona  była  

do każdego wskazanego przez Zamawiającego adresu w kraju i zagranicą " 

Wykonawca informuje  że przyjmuje  do  obrotu  pocztowego  przesyłki  w  obrocie  zagranicznym  

tylko i wyłącznie do krajów objętych porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym.  

W związku   z powyższym Wykonawca kieruje zapytanie czy Zamawiający zmieni zapis na: 

- ,,Umożliwienia nadawania przesyłek pocztowych do każdego wskazanego miejsca w kraju 

i za granicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Poczt owym " 

Ad2. 

− Tak 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany cen w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany 

Cennika usług powszechnych w trybie przewidywanym w ustawie Prawo pocztowe i zatwierdzonej 

przez Prezesa Urzędu komunikacji Elektronicznej? 

Ad3. 

− Nie 

 

 



 

Pytanie 4 

Z uwagi na krótki termin składania ofert, czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą mailową? 

Jeżeli tak, Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie adresu e-mail do przesłania oferty. 

Ad4. 

− Tak, ofertę można złożyć drogą mailową na adres: sieroszewice@sieroszewice.pl  

 

Pytanie 5 

W ogłoszonym rozpoznaniu cenowym, w pkt I ppkt 14 brzmi: 

14. ,,Wykonawca umożliwi nadanie pilnych przesyłek pocztowych przez wyznaczonego pracownika 

Zamawiającego w innych godzinach niż określone w umowie." 

Wobec powyższego czy wystarczające dla Zamawiającego są następujące godziny otwarcia placówki 

Wykonawcy w miejscowości Sieroszewice: poniedziałek: 10:00-20:00, wtorku - piątek: 08:00-16:00? 

Ad5.  

− Tak 
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