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STRONA INTERNETOWA 

ZAMAWIAJĄCEGO  

WYKONAWCY WG ROZDZIELNIKA 

 

dot. postępowania na świadczenie usług pocztowych dla Agencji Mienia Wojskowego w podziale 

na 2 części (nr sprawy: BP-DZP.7729.11.2017/73/2017) 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym na zasadach 

stosowanych zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wpłynęły do Zamawiającego pytania 

od Wykonawcy.  

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z zapisem rozdziału VII ust. 4 ogłoszenia 

udziela następujących wyjaśnień.  

Pytanie 1. (pisownia oryginalna) 

W załączniku nr 2A do ogłoszenia Część 2 - OR Lublin Formularz cenowy szczegółowy w poz. 9 

Zamawiający wskazał Przesyłki listowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru w obrocie krajowym 

ekonomiczne nie określając ich wagi i gabarytów. Celem właściwej wyceny przesyłek, Wykonawca 

wnosi o doprecyzowanie wagi i gabarytów przesyłek. 

Odpowiedź 1. 

Zamawiający wyjaśnia, że wskazana pozycja dotyczy wyłącznie usługi dodatkowej, tj. zwrotnego 

potwierdzenia odbioru, mogącego zostać doliczonym do każdego rodzaju przesyłki rejestrowanej. 

Podana ilość dotyczy wszystkich rodzajów listów poleconych, z których każdy ma swoją określoną 

cenę, wagę i gabaryt, do których może być doliczona opłata za zwrotne potwierdzenie odbioru. 

W związku z powyższym zamawiający modyfikuje załącznik nr 2a do ogłoszenia część 2 – OR 

Lublin - Formularz cenowy szczegółowy – w następujący sposób: 

 pozycja nr 9 otrzymuje brzmienie „Zwrotne potwierdzenie odbioru (ZPO) w obrocie 

krajowym przesyłek z pozycji 5-8”. 



  

Pytanie 2. (pisownia oryginalna) 

W załączniku nr 2A do ogłoszenia Część 1 - Biuro Prezesa Formularz cenowy szczegółowy  

w poz. 11 i Część 2 - OR Lublin Formularz cenowy szczegółowy w poz. 12 - 15 Zamawiający 

wskazał paczki pocztowe ekonomiczne i priorytetowe w gabarytach A i B, nie określając czy chodzi 

o paczki w obrocie krajowym czy zagranicznym. Celem właściwej wyceny przesyłek, Wykonawca 

wnosi o doprecyzowanie czy chodzi o paczki w obrocie krajowym czy zagranicznym. 

Odpowiedź 2. 

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2a do ogłoszenia część 1 – Biuro Prezesa Formularz cenowy 

szczegółowy – w następujący sposób: 

 pozycja nr 11 otrzymuje brzmienie „Paczki pocztowe w obrocie krajowym – 

EKONOMICZNE Gabaryt B”. 

Zamawiający modyfikuje również załącznik nr 2a do ogłoszenia część 2 – OR Lublin - Formularz 

cenowy szczegółowy – w następujący sposób: 

 pozycja nr 12 otrzymuje brzmienie „Paczki pocztowe w obrocie krajowym - 

EKONOMICZNE Gabaryt A”, 

 pozycja nr 13 otrzymuje brzmienie „Paczki pocztowe w obrocie krajowym – 

EKONOMICZNE Gabaryt B”, 

 pozycja nr 14 otrzymuje brzmienie „Paczki pocztowe w obrocie krajowym -

PRIORYTETOWE Gabaryt A”, 

 pozycja nr 15 otrzymuje brzmienie „Paczki pocztowe w obrocie krajowym - 

PRIORYTETOWE Gabaryt B”. 

Zmodyfikowany formularz ofertowy stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy, przedłuża termin 

składania i otwarcia ofert do 10.01.2018 r. W związku z powyższym zmianie ulegają 

poniższe zdania w Ogłoszeniu:  

 w rozdziale X ust. 2, dotychczasowe zdanie: „Nie otwierać przed dniem 

03.01.2018 r., godz. 10:00” otrzymuje brzmienie: 

„Nie otwierać przed dniem 10.01.2018 r., godz. 10:00”, 

 w rozdziale XI ust. 2, dotychczasowe zdanie: „Termin składania ofert upływa dnia 

03.01.2018 r., o godz. 9:30” otrzymuje brzmienie: 

„Termin składania ofert upływa dnia 10.01.2018 r., o godz. 9:30”. 

Wykonawcy są zobowiązani do wzięcia pod uwagę ww. odpowiedzi i modyfikacji 

Ogłoszenia przy sporządzaniu oferty. 


