
Opole, dn. 11.12.2017 r. 

AG.272.14.2017.NM-Z 

 

PYTANIA DO OGŁOSZENIA, ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ 

ZMIANY W OGŁOSZENIU 

W dniu 07.12.2017 r. i 08.12.2017 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące 

pytania od Wykonawcy:  

W dniu 07.12.2017 r. i 08.12.2017 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące 

pytania od Wykonawcy:  
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Pytanie z dnia 08.12.2017 r. 

Bardzo proszę o informację czy termin składania ofert został przedłużony?, 

ponieważ na Państwa stronie nie ma o tym informacji. 

 



 

ODPOWIEDZI 

I. ogłoszenie o zamówieniu: 

Odpowiedź do pytania nr 1 

Zamawiający usuwa zapis dot. - śledzenie przesyłek poleconych zagranicznych 

punkty. 

 

KRYTERIUM NR 3 W OGŁOSZENIU OTRZYMUJE BRZMIENIE: 

 

Lp. Kryterium nr 3 Waga 

1. Śledzenie przesyłek poleconych 10 % 

 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie 
wypełnionego formularza ofert i złożonej w nim deklaracji wykonawcy. 

Wykonawca, który zaoferuje Zamawiającemu możliwość śledzenia przesyłek 

poleconych krajowych na podstawie nadanego przez Wykonawcę numeru 

przesyłki otrzyma odpowiednio: 
 

- śledzenie przesyłek poleconych krajowych 10 punktów, 

Wykonawca, który nie zaoferuje możliwości śledzenia przesyłek poleconych 
otrzyma 0 punktów. 

 

 
II. Zapisy dotyczące umowy: 

 

Załącznik nr 5 do ogłoszenia - Umowa § 2 ust. 6 

Odpowiedź do pytanie Nr 2 
 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu mówiącego o umieszczeniu 

pieczęci na dokumentach w chwili odbioru przesyłki. 
 

 

Załącznik nr 5 do ogłoszenia -  Umowa § 2 ust. 12 

 
Odpowiedź na pytanie Nr 3 

 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w umowie, na zapis o poniższej 
treści: 

 

 
 

 



Załącznik nr 5 do ogłoszenia -  Umowa § 2 ust. 16 

 

Odpowiedź na pytanie Nr 4 
 

Wobec braku zmiany przepisów Zamawiający zapis powyższy wprowadził w 

oparciu o umowę zawartą z Pocztą Polska 28 grudniu 2016 r. 

Załącznik nr 5 do ogłoszenia -  Umowa § 2 ust. 20 

 
Odpowiedź na pytanie Nr 5 

 

Wobec braku zmiany przepisów Zamawiający zapis powyższy wprowadził w 

oparciu o umowę zawartą z Pocztą Polska 28 grudniu 2016 r. 

Załącznik nr 5 do ogłoszenia -  Umowa § 2 ust. 21 

 

Odpowiedź na pytanie Nr 6 

 

Zamawiający uzupełni katalog zmian w umowie o dodatkowy zapis  w § 2 ust. 21 

o poniższy zapis: 

 

Załącznik nr 5 do ogłoszenia -  Umowa § 5 ust. od 2 do 5 

 

Odpowiedź na pytanie Nr 7 

 

Zamawiający  zmienia zapis § 5, który po zmianie otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2020 r. 

2. Zamawiający wymaga, aby co najmniej 50 % osób realizujących czynności  

    1) doręczania przesyłek pocztowych 

    2) przyjmowania do nadania, wydawania przesyłek 

    3) sortowania przesyłek 

- było zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z 

art. 22 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1074 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1666) 

3. Na potrzeby realizacji tego zadania  wykonawca złoży oświadczenie o 

spełnieniu powyższego kryterium.” 



Załącznik nr 5 - Umowa § 12 ust. 1 

 

Odpowiedź na pytanie Nr 8 
 

Wobec braku zmiany przepisów Zamawiający zapis powyższy wprowadził w 

oparciu o umowę zawartą z Pocztą Polska 28 grudniu 2016 r. 

Formularz cenowy załącznik nr 2 do umowy 

 
Odpowiedź na pytanie Nr 9 

 

Wobec braku zmiany przepisów Zamawiający zapis powyższy wprowadził w 

oparciu o umowę zawartą z Pocztą Polska 28 grudniu 2016 r. 

Formularz cenowy załącznik nr 2 do umowy 

Odpowiedź na pytanie Nr 10 

 

Wobec braku zmiany przepisów Zamawiający zapis powyższy wprowadził w 

oparciu o umowę zawartą z Pocztą Polska 28 grudniu 2016 r. 

Załącznik nr 3  „Zestawienie przesyłek listowych.” 

Odpowiedź na pytanie Nr 11 

 
Zamawiający  zmodyfikuje załącznik nr 3 do umowy 

 

Odpowiedź na pytanie Nr 12 i pytanie z dnia 08.12.2017 r. 

 
Wydłużony zostaje termin składania ofert do dnia 14.12.2017 r. do godz. 11.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 14.12.2017 r. o godz. 11.30. 

Pytania i odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie www.bip.powiatopolski.pl 
 

Z uwagi na powyższe zmianie uległa Ogłoszenie o zamówieniu na usługi 

społeczne: 

Pkt 1 rozdziału XIV o dotychczasowym brzmieniu: 

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała 

największą liczbę punktów w następującym kryterium: 
 

Lp. Kryterium nr 1 Waga 

1. Cena 80 % 

 

Opis sposobu oceny ofert: 

Wartość punktowa C = 80% x C min./Cn, gdzie: 

 

C min. – cena brutto najniższa spośród nieodrzuconych ofert 

Cn – cena brutto badanej oferty 



1 % = 1 pkt 

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc 
po przecinku. 

 

Lp. Kryterium nr 2 Waga 

1. Odległość placówki wykonawcy 10 % 

 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie 

wypełnionego formularza ofert i złożonej w nim deklaracji wykonawcy. 

Wykonawca, który zaoferuje utrzymanie przez cały okres obowiązywania 

umowy placówki, o której mowa w odległości nie większej niż 1 km (w linii 

prostej) w stosunku do siedziby Zamawiającego otrzyma 10 punktów. 

Jeżeli odległość będzie większa niż 1 km (w linii prostej) wykonawca 

otrzyma 0 punktów. 

 

Lp. Kryterium nr 3 Waga 

1. Śledzenie przesyłek poleconych 10 % 

 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie 

wypełnionego formularza ofert i złożonej w nim deklaracji wykonawcy. 

Wykonawca, który zaoferuje Zamawiającemu możliwość śledzenia przesyłek 

poleconych krajowych lub zagranicznych na podstawie nadanego przez 

Wykonawcę numeru przesyłki otrzyma odpowiednio: 

- śledzenie przesyłek poleconych krajowych  6 punktów, 

- śledzenie przesyłek poleconych zagranicznych 4 punkty.  

Wykonawca, który nie zaoferuje możliwości śledzenia przesyłek poleconych 

otrzyma 0 punktów. 

 

Otrzymuje brzmienie: 

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała największą 

liczbę punktów w następującym kryterium: 

 
 

Lp. Kryterium nr 1 Waga 

1. Cena 80 % 



Opis sposobu oceny ofert: 

 

Wartość punktowa C = 80% x C min./Cn, gdzie: 

 

C min. – cena brutto najniższa spośród nieodrzuconych ofert 

Cn – cena brutto badanej oferty 

1% = 1 pkt 

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc 

po przecinku. 

 

Lp. Kryterium nr 2 Waga 

1. Odległość placówki wykonawcy 10 % 

 

Ocena  w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie 

wypełnionego formularza ofert i złożonej w nim deklaracji wykonawcy. 

Wykonawca, który zaoferuje utrzymanie przez cały okres obowiązywania 

umowy placówki, o której mowa w odległości nie większej niż 1 km (w linii 

prostej) w stosunku do siedziby Zamawiającego otrzyma  10 punktów.  

Jeżeli odległość będzie większa niż 1 km (w linii prostej) wykonawca 

otrzyma 0 punktów. 

 

Lp. Kryterium nr 3 Waga 

1. Śledzenie przesyłek poleconych 10 % 

 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie 

wypełnionego formularza ofert i złożonej w nim deklaracji wykonawcy. 

Wykonawca, który zaoferuje Zamawiającemu możliwość śledzenia przesyłek 

poleconych krajowych na podstawie nadanego przez Wykonawcę numeru 

przesyłki otrzyma odpowiednio: 

- śledzenie przesyłek poleconych krajowych 10 punktów, 

Wykonawca, który nie zaoferuje możliwości śledzenia przesyłek poleconych 

otrzyma 0 punktów. 

Pkt 10 rozdziału XII o dotychczasowym brzmieniu: 

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 

opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia 

tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 



 

Powiat Opolski 

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

Świadczenie usług pocztowych   

w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 2018 r. do 2020 r. 
 

       NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 12/12/2017 r., godz. 11:30 

 

Otrzymuje brzmienie: 

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 

opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia 

tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

 

Powiat Opolski 

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

Świadczenie usług pocztowych   
w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 2018 r. do 2020 r. 

 

       NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 14/12/2017 r., godz. 11:30 

 

Punkty 1 – 2 Rozdziału XIII o dotychczasowym brzmieniu: 

 

1. Miejsce i termin składania ofert. 

1) Oferty winny być złożone w terminie do dnia 12/12/2017 r. do 

godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego (kancelaria – pok. nr 4, 
parter, segment A) - Opole, ul 1 Maja 29. 

 

2. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 
 

1) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 12/12/2017 r. o godz. 

11:30 w siedzibie Zamawiającego - w budynku biurowym w Opolu 
przy ul. 1 Maja 29, Sala Konferencyjna, pok. nr 400 (I piętro 

segment B). 

 

 

 



Otrzymują brzmienie: 

 

1. Miejsce i termin składania ofert. 
2) Oferty winny być złożone w terminie do dnia 14/12/2017 r. do 

godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego (kancelaria – pok. nr 4, 

parter, segment A) - Opole, ul 1 Maja 29. 
 

2. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 

 

2) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 14/12/2017 r. o godz. 
11:30 w siedzibie Zamawiającego - w budynku biurowym w Opolu 

przy ul. 1 Maja 29, Sala Konferencyjna, pok. nr 400 (I piętro 

segment B).. 
 

Powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi stanowią integralną część Ogłoszenia 

o zamówieniu na usługi społeczne i należy je uwzględniać w dalszym 

przebiegu postępowania. 

 

 

 

 


