
 
 

 
 
Gdańsk, dnia 11.09.2014r. 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  
ul. Łąkowa 1-2 
80-743 Gdańsk 
tel.: (58)300-92-06,  
tel. komórkowy: 888822206 
 
Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści zaproszenia oraz treści formularza cenowego  
 
Zamawiający:  
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk) 
Przedmiot zamówienia: usługi pocztowe; 
Rodzaj postępowania: postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 
z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy. 
 
Jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi treści zaproszenia do 
złożenia ofert oraz zapytaniami dotyczącymi formularza cenowego stanowiącego załącznik do 
zaproszenia. 
Zapytania dotyczyły niżej wymienionych kwestii. 
 
Zapytanie Wykonawcy  
Pytanie 1. 
Zamawiający wskazuje okres utrzymania cen bez zmian na 2 lata. Poczta Polska jako operator 
wyznaczony podlega szczególnym zasadom w zakresie tworzenia i stosowania cennika za świadczenie 
usług pocztowych. 
Czy w przypadku wyboru operatora wyznaczonego jako najkorzystniejszej oferty Zamawiający: 

1) dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych w przypadku zmiany cennika 
powszechnych usług pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez obowiązujące przepisy Prawa pocztowego? 

2) dopuszcza możliwość naliczania opłat za nadane przesyłki zgodnie z cennikiem 
obowiązującym w dniu  nadania przesyłek? 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych w przypadku zmiany cennika 
powszechnych usług pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub 
w sposób dopuszczony przez obowiązujące przepisy Prawa pocztowego. 
Zamawiający dopuszcza możliwość naliczania opłat za nadane przesyłki zgodnie z cennikiem 
obowiązującym w dniu  nadania przesyłek. 
 
 
Zapytanie Wykonawcy 
Pytanie 2 dot. tabeli nr 1  pozycje od 47 do 64 oraz pozycje 143 do 158. 
Operator wyznaczony świadczy usługę paczka pocztowa o masie do 10 kg. 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z innych alternatywnych usług np. usługa 
Paczka Ekstra 24 umożliwiających nadawanie przesyłek pow. 10 kg ? 

2. Czy Zamawiający dokona stosownej zmiany w Formularzu ofertowym? 



Odpowiedź Zamawiającego 
Dla pozycji od 47 do 64 oraz pozycji od 143 do 158 Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z 
innych alternatywnych usług świadczonych przez Wykonawcę np. usługa Paczka Ekstra 24 
umożliwiających nadawanie przesyłek pow. 10 kg.  
Nie ma konieczności zmiany formularza cenowego przez Zamawiającego. Wykonawca w formularzu 
cenowym w pozycji 47 (paczki pocztowe ponad 10 kg do 15 kg) ma podać cenę jednostkową oraz 
wartość brutto za 10 szt. (według zasad świadczenia tych usług u Wykonawcy). Dla pozycji od 48 do 64 
oraz pozycje 143 do 158 Wykonawca może nie podawać cen.   
 
 
Zapytanie Wykonawcy 
Pytanie 3 dot. tabeli nr 1  pozycje od 65 do 96 oraz pozycje 159 do 190. 
Operator wyznaczony z dniem 31 grudnia 2014 roku zaprzestaje świadczenia usługi przesyłka 
pobraniowa. 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z innych alternatywnych usług np. usługa 
Paczka Ekstra 24 umożliwiających nadawanie przesyłek z usługą dodatkową pobranie? 

2. Czy Zamawiający dokona stosownej zmiany w Formularzu ofertowym? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Dla pozycji od 65 do 96 oraz pozycji od 159 do 190 Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z 
innych alternatywnych usług świadczonych przez Wykonawcę np. usługa Paczka Ekstra 24 
umożliwiających nadawanie przesyłek z usługą dodatkową pobranie.  
Nie ma konieczności zmiany formularza cenowego przez Zamawiającego. Dla pozycji od 65 do 96 oraz 
pozycji od 159 do 190  Wykonawca może nie podawać cen.   
 
 
Zapytanie Wykonawcy 
Pytanie 4 dot. tabeli nr 2 pozycje od 203 do 216. 
Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie zmiana do obecnego artykułu 13 Światowej Konwencji 
Pocztowej, która polega na rezygnacji krajów członkowskich Światowego Związku Pocztowego ze 
świadczenia fakultatywnej usługi polecenia dla przesyłek ekonomicznych. Tym samym w obrocie 
międzynarodowym zlikwidowano kategorię ekonomiczne przesyłki listowe polecone oraz ekonomiczne 
przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością. Usługi przesyłek poleconych i przesyłek listowych z 
zadeklarowaną wartością są świadczone tylko jako usługi priorytetowe. 

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kwalifikacji „przesyłek rejestrowanych ekonomicznych w 
obrocie zagranicznym” na przesyłki priorytetowe w obrocie zagranicznym? 
2. Czy Zamawiający dokona stosownej zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Formularzu 

Cenowym?  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza zmianę kwalifikacji przesyłek rejestrowanych ekonomicznych w obrocie 
zagranicznym na przesyłki priorytetowe w obrocie zagranicznym.  
Nie ma konieczności zmiany formularza cenowego przez Zamawiającego. Wykonawca w pozycjach od 
203 do 216 może nazwę podaną w formularzu zmienić na przesyłki priorytetowe w obrocie 
zagranicznym i podać ceny zgodnie z gramaturą podaną w formularzu. 
 
 


