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Wszyscy uczestnicy postępowania
przetargowego
Dotyczy: postepowanie o wartości poniżej 30 000 euro na świadczenie usług pocztowych
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu informuje, iż dokonano modyfikacji
Zaproszenia do złożenia oferty cenowej poprzez zmianę zapisu Części IV, część XI oraz załącznika nr 2 i 2A
(wzór umowy).

Części IV, XI oraz załączniki nr 2 i 2A (wzór umowy) otrzymują brzmienie:
Część IV otrzymuje brzmienie:
1.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w
zakresie:
a) przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, kurierskich, oraz zwrotów
przesyłek niedoręczonych w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe
(Dz.U.2018.2188 t.j. z póź. zm) dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu,
b) odbioru z siedziby Zamawiającego przy ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec przesyłek pocztowych,
kurierskich oraz doręczanie ich do placówki nadawczej Wykonawcy
w tym:

Grupa I – Odbiór, przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie i zwroty przesyłek pocztowych
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Przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie
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Przesyłki listowe zwykłe (ekonomiczne) nierejestrowane w obrocie
krajowym waga do 350 g, gabaryt A
Przesyłki listowe zwykłe (ekonomiczne) nierejestrowane w obrocie
krajowym waga do 350 g, gabaryt B
Przesyłki listowe zwykłe (priorytetowe) nierejestrowane w obrocie
krajowym waga do 350 g, gabaryt A
Przesyłki listowe zwykłe (priorytetowe) nierejestrowane w obrocie
krajowym waga do 350 g, gabaryt B
Przesyłki listowe (polecone ekonomicznie) rejestrowane w obrocie
krajowym waga do 350 g, gabaryt A
Przesyłki listowe (polecone ekonomicznie) rejestrowane w obrocie
krajowym waga do 350 g, gabaryt B
Przesyłki listowe (polecone priorytetowe) rejestrowane w obrocie
krajowym waga do 350 g, gabaryt A
Przesyłki listowe (polecone priorytetowe) rejestrowane w obrocie
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krajowym waga do 350 g, gabaryt B
Przesyłki listowe (polecone ekonomicznie) rejestrowane w obrocie
krajowym waga do 350 g, gabaryt A, za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru
Przesyłki listowe (polecone ekonomicznie) rejestrowane w obrocie
krajowym waga do 350 g, gabaryt B, za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru
Przesyłki listowe (polecone priorytetowe) rejestrowane w obrocie
krajowym waga do 350 g, gabaryt A, za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru
Przesyłki listowe (polecone priorytetowe) rejestrowane w obrocie
krajowym waga do 350 g, gabaryt B, za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru
Przesyłki listowe (polecone priorytetowe) rejestrowane w obrocie
zagranicznym waga do 50 g, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
Przesyłki listowe (polecone priorytetowe) rejestrowane w obrocie
zagranicznym waga od 250 do 500 g, za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru
Zwroty
Przesyłki listowe (polecone ekonomicznie) rejestrowane w obrocie
krajowym waga do 350 g, gabaryt A
Przesyłki listowe (polecone ekonomicznie) rejestrowane w obrocie
krajowym waga do 350 g, gabaryt A, za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru
Odbiór przesyłek
Odbiór przesyłek listowych z siedziby Zamawiającego i przekazanie
do placówki nadawczej Wykonawcy
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Grupa II – Przesyłki kurierskie
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Przesyłka kurierska ekspresowa w obrocie krajowym, doręczenie na
następny dzień roboczy od dnia nadania, do 1 kg, paczka
ubezpieczona
(telefoniczne zgłoszenie odbioru paczki przez osobę upoważnioną
ze strony Zamawiającego).
Przesyłka kurierska ekspresowa w obrocie krajowym, doręczenie na
następny dzień roboczy od dnia nadania, do 5 kg, paczka
ubezpieczona
(telefoniczne zgłoszenie odbioru paczki przez osobę upoważnioną
ze strony Zamawiającego).
Przesyłka kurierska ekspresowa w obrocie krajowym, doręczenie na
następny dzień roboczy od dnia nadania do godz. 12:00, do 31,5 kg,
paczka ubezpieczona
(telefoniczne zgłoszenie odbioru paczki przez osobę upoważnioną
ze strony Zamawiającego).
Przesyłka kurierska zawierająca asortyment o wadze powyżej
31,5kg, paczka ubezpieczona, doręczenie w następnym dniu
roboczym od dnia nadania do godz. 12:00 (telefoniczne zgłoszenie
odbioru paczki przez osobę upoważnioną ze strony
Zamawiającego).

Świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania
przesyłek wg kategorii ekonomiczna lub priorytetowa oraz zwracania przesyłek do Zamawiającego –
nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, wg rodzaju:
1) przesyłek listowych nierejestrowanych o wadze do 350 g,
2) przesyłek listowych rejestrowanych o wadze do 350 g
Świadczenie przez Wykonawcę dla przesyłek rejestrowanych, o których mowa w pkt. 2) usług
komplementarnych tj.;
1) traktowanie przesyłki jako z zadeklarowaną zawartością,
2) potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej
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Świadczenie odbioru przesyłek listowych przygotowanych do nadania, z siedziby Zamawiającego przy ul.
Żeromskiego 22, 39-300 Mielec od upoważnionego pracownika ………….. w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godz. 12:00 - 14:00.
Przedmiot zamówienia winien być realizowany na zasadach określonych w obowiązujących przepisach
prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe (Dz.U.2018.2188 t.j. z
póź. zm)
Przez przesyłki listowe, będące przedmiotem niniejszego zamówienia Zamawiający rozumie przesyłki:
1) GABARYT A o wymiarach:
- minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
- maksimum: żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wys. 20 mm, dług. 325 mm, szer. 230 mm:
2) GABARYT B o wymiarach:
- minimum: jeśli choć jeden z wymiarów przekroczy wysokość 20 mm lub długość 325 mmm lub
szerokość 230 mm
- maksimum: suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów
(długość) nie może przekroczyć 600 mm.
1) Przesyłki listowe zwykłe ekonomiczne – przesyłki nierejestrowane, o wadze do 350 g nie są przesyłkami
najszybszej kategorii w obrocie krajowym.
2) Przesyłki listowe zwykle priorytetowe – przesyłki nierejestrowane, o wadze do 350 g najszybszej
kategorii w obrocie krajowym.
3) Przesyłki listowe polecone ekonomiczne, o wadze do 350 g rejestrowane w obrocie krajowym, które nie
są przesyłkami najszybszej kategorii przesyłkę, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją
przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem.
4) Przesyłki listowe polecone priorytetowe, o wadze do 350 g rejestrowane w obrocie krajowym, które są
przesyłkami najszybszej kategorii, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą,
ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem
5) Przesyłki listowe polecone ekonomiczne za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, o wadze do 350 g
rejestrowane w obrocie krajowym, które nie są przesyłkami najszybszej kategorii i doręczane za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.
6) Przesyłki listowe polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, o wadze do 350 g
rejestrowane w obrocie krajowym, które są przesyłkami najszybszej kategorii i doręczane za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.
7) Przesyłki kurierskie - przesyłkę listową będącą przesyłką rejestrowaną lub paczkę pocztową,
przyjmowaną, sortowaną, przemieszczaną i doręczaną w sposób łącznie zapewniający:
a) bezpośredni odbiór przesyłki pocztowej od nadawcy,
b) śledzenie przesyłki pocztowej od momentu nadania do doręczenia,
c) doręczenie przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie określonym w regulaminie świadczenia
usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych,
d) doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru,
e) uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej w formie pisemnej lub elektronicznej
Zakres zamówienia obejmuje także dostarczanie do Zamawiającego, co najmniej raz dziennie, w dni
robocze od poniedziałku do piątku przesyłek pocztowych adresowanych do Zamawiającego, ZPO
(zwrotnego potwierdzenia odbioru) i zwrotów przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich
doręczenia odbiorcy.
Wykonawca zapewnia możliwość nadawania przesyłek objętych przedmiotem zamówienia, w placówce
nadawczej Wykonawcy na terenie miasta Mielec czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach, co najmniej od 8:00 do 16:00.
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) Prawidłowego adresowania nadawanych przesyłek, zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami
w tym zakresie,
b) Sporządzania zestawień dla przesyłek rejestrowych i zwykłych wg poszczególnych kategorii wagowych
sporządzonych dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie
przeznaczony dla Wykonawcy, a kopia dla Zamawiającego jako potwierdzenie nadania danej partii
przesyłek.
Usługa doręczania powinna być wykonywana w jak najkrótszym czasie, zgodnie ze wskazaniami
określonymi w ustawie – Prawo pocztowe i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz
ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w szczególności z przepisami
rozdziału 8 dotyczącego doręczeń.
Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z przepisami:
a) Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe (Dz.U.2018.2188 t.j. z póź. zm)
b) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie
reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. 2018.421 t.j z późn. zm.)
c) Innych aktów prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem niniejszego
postępowania.
Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie
z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym
w niniejszej Zaproszeniu.

Część XI otrzymuje brzmienie:
1.

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
Cena oferty – jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany
zapłacić Wykonawcy za towar.

2.

Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, m.in.:
a. sukcesywne dostarczanie do Zamawiającego, co najmniej raz dziennie, w dni robocze od
poniedziałku do piątku, przesyłek listowych adresowanych do Zamawiającego, ZPO i zwrotów
przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia do odbiorcy transportem
własnym, na swój koszt i ryzyko (dot. gr. 1)
b. sukcesywne dostarczanie nadanych przez Zamawiającego przesyłek listowych i paczek do każdego
wskazanego miejsca w kraju i za granicą transportem własnym, na swój koszt i ryzyko (dot. gr 1),
c. sukcesywny odbiór z siedziby Zamawiającego codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godz. 12:00 -14:00 przesyłek listowych (dot. gr. 1)
d. odbiór z siedziby Zamawiającego, nadanie, przemieszczanie i doręczenie przesyłek kurierskich do
każdego wskazanego miejsca w kraju transportem własnym, na swój koszt i ryzyko,
e. marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe
f. ubezpieczenie
g. podatek VAT (jeśli dotyczy)
h. cło (jeśli dotyczy),
i. podatek akcyzowy (jeśli dotyczy)
oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

3.

Cena oferty to iloczyn ceny jednostkowej towaru i ilości asortymentu wskazanego w Zaproszeniu do
złożenia oferty cenowej powiększona o wartość VAT.
Cena jednostkowa towaru – jest to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość jest
określona w jednostkach miar.

4.

Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.

5.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami.

6.

Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

Załącznik nr 2 i 2A do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej – Wzór umowy, otrzymują brzmienie
zgodnie z załącznikiem.

Przedstawiona modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem
i staje się integralną częścią Zaproszenia.

