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WO-ZP.2310.15.2019                                                                                                                Rzeszów, 26.11.2019 

 
 

 

                                                                               Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

 

 

Zamawiający, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi społeczne w rozumieniu art. 138h 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) , tj. usługi 

świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, 

przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ewentualnych ich zwrotów na rzecz Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Rzeszowie wraz z Oddziałami Zamiejscowymi WUP w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu,  

wpłyneły zapytania dot. treści Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Zamawiający, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi społeczne w rozumieniu art. 138h 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) , tj. usługi 

świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, 

przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ewentualnych ich zwrotów na rzecz Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Rzeszowie wraz z Oddziałami Zamiejscowymi WUP w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu,  

wpłyneły zapytania dot. treści Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

ZAPYTANIE 1: 

 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z propozycją dopuszczenia możliwości świadczenia usług 

w zakresie ich przyjmowania z wykorzystaniem systemu informatycznego, który automatycznie dopuszcza 

możliwość korzystania z bezpłatnej internetowej aplikacji elektronicznej. Aplikacja dokonuje 

automatycznego przekazywania i odbierania plików z informacjami o zarejestrowanych usługach, 

komunikując się bezpośrednio z placówką pocztową wskazaną w umowie.  Dzięki aplikacji Zamawiający 

będzie miał możliwość wygenerowania nalepek adresowych gotowych do druku czy książki nadawczej, 

ułatwi ona również dostęp do dokumentacji związanej z obsługą przesyłek oraz umożliwi Zamawiającemu 

przygotowanie raportu z nadanych przesyłek. Aplikacja umożliwia ponadto elektroniczne potwierdzenie 

książki nadawczej jak również składanie reklamacji w formie elektronicznej, co usprawnia proces i skraca 
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okres oczekiwania na jej rozpatrzenie. W razie potrzeby, istnieje możliwość importu danych o przesyłkach 

za pomocą integracji aplikacji z WebAPI lub XML zgodny z wymaganiami Wykonawcy oraz z plików XLS.  

Czy Zamawiający jest zainteresowany wykorzystaniem powyższej aplikacji przy świadczeniu usług? 

 

WYJAŚNIENIA: 

 

Zamawiający nie jest zainteresowany wykorzystaniem przedmiotowej aplikacji. 

 

ZAPYTANIE 2: 

 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z propozycją dopuszczenia możliwości świadczenia usługi 

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO), które jako usługa zastępująca Zwrotne Potwierdzenie 

Odbioru (ZPO) w znacznym stopniu usprawnia proces przygotowywania korespondencji, a także 

przyśpieszy i ułatwi proces przekazywania informacji o statusie przesyłki z EPO, ich przechowywanie a 

także eksplorowanie danych niezbędnych w procesie reklamacji czy postępowań administracyjnych w 

przypadku przesyłek nadanych z EPO.  Czy zamawiający jest zainteresowany Elektronicznym 

Potwierdzeniem Odbioru ? Jeśli Zamawiający wyrazi zainteresowanie usługą EPO, Wykonawca zwraca 

się z prośbą o zmianę załącznika nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie uwzględnienia EPO. 

Wykonawca zaznacza, że możliwość nadawania przesyłek z wykorzystaniem EPO możliwe jest wyłącznie z 

wykorzystaniem bezpłatnej internetowej aplikacji elektronicznej opisanej w pytaniu 1. 

 

WYJAŚNIENIA: 

 

Zamawiający nie jest zainteresowany usługą EPO. 

 

ZAPYTANIE 3: 

 

W związku z wyrażaniem przez Zamawiającego chęci korzystania z programów rabatowych stosowanych u 

Wykonawcy informuję, że możliwość skorzystania z taryf specjalnych wiąże się, z koniecznością 

zrealizowania przez klienta szeregu dodatkowych czynności związanych z przygotowaniem lub 

opracowaniem przesyłek oraz nadaniem przez klienta określonego wolumenu w okresie miesiąca 

kalendarzowego.  

 

W związku z powyższym: 

1. Czy Zamawiający przewiduje  wykonywanie dodatkowych czynności, umożliwiających zastosowanie 

taryf specjalnych/rabatowych? 
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2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących warunków 

umożliwiających zastosowanie taryf specjalnych zgodnych z obowiązującym regulaminem 

u Wykonawcy? 

 

WYJAŚNIENIA: 

 

Zamawiający nie dopuszcza wykonywania dodatkowych czynności i obowiązków w ramach realizacji 

przedmiotu umowy poza już określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

ZAPYTANIE 4: 

 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty w formie wiadomości mailowej przesłanej w 

zaszyfrowanym pliku na adres wskazany w Ogłoszeniu? Wykonawca w takim przypadku przesłany do 

Zamawiającego wiadomość e-mail z ofertą oraz inną wiadomość e-mail z hasłem do tej wiadomości. 

 

WYJAŚNIENIA: 

 

       Zgodnie z Rozdziałem XI, Punkt 1, p.pkt. 1.2  Ogłoszenia o zamówieniu, Ofertę, pod rygorem 

nieważności, składa się w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci 

elektronicznej.  

W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie 

wiadomości mailowej. 

 

ZAPYTANIE 5: 

 

W §6 ust 8 załącznika nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wymaga od Wykonawcy 

każdorazowego dołączenia do comiesięcznej faktury za usługi oświadczenia o zatrudnieniu osoby 

niepełnosprawnej. Jako Poczta Polska S.A. jesteśmy na rynku największym pracodawcą i zatrudniamy 

dużą ilość osób niepełnosprawnych, bez których zaangażowania w codzienną pracę poziom naszych usług 

nie byłby na tak wysokim poziomie. Jednak w celu spełnienia wymagania określonego tym punktem nie 

jesteśmy w stanie połączyć działu kadr z działem fakturowania w celu dołączania oświadczenia o 

zatrudnieniu takich osób. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o edycję zapisu tego ustępu w 

następujący sposób: „Jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie zobowiązał się zatrudnić do realizacji 

Zamówienia co najmniej jedną osobę niepełnosprawną przez cały okres wykonywania umowy na 

warunkach określonych przez Zamawiającego, Wykonawca prześle na każdą prośbę Zamawiającego 

Oświadczenie, o który mowa w §1 ust. 5 pkt 5, z zastrzeżeniem §8 ust.3, w terminie do 7 dni roboczych.” 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie edycji tego zapisu ? 
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WYJAŚNIENIA: 

 

Zamawiajacy nie dokonuje zmian treści Ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie. 

Zamawiający nie definuje ani konktretnej komórki organizacyjnej ani osoby po stronie Wykonawcy, która 

to może podpisać przedmiotowe Oświadczenie, pozostawiając Wykonawcy decyzję co do osoby właściwej 

do tej czynności, mając na względzie przyjęty u Wykonawcy obieg dokumentów, zdolności operacyjne  

oraz czas realizacji przedmiotowego obowiązku. Dla Zamawiającego istotne jest, że przedmiotowe 

Oświadczenie podpisze przedstawiciel Wykonawcy w oparciu o posiadaną wiedzę i dane pozyskane  

z wewnętrznych dokumentów/systemów Wykonawcy. Jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie jest możliwe 

dostarczenie Oświadczenia razem z fakturą, brzmienie §8 ust. 3  Istotnych postanowień umowy w sprawie 

zamówienia publicznego wyznacza Wykonawcy, termin 5 dni roboczych na jego dostarczenie 

Zamawiającemu bez ponoszenia negatywnych konsekwencji 

 

ZAPYTANIE 6: 

 

Zamawiający w pkt 19 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, oraz w §4 ust 3 Istotnych 

Postanowień Umowy w sposób odmienny opisuje obowiązki Wykonawcy w przypadku braku możliwości 

nadania przesyłek w dniu odbioru z przyczyn obiektywnych. Wykonawca zwraca się z prośbą  

o ujednolicenie zapisów i nadanie im brzmienia: 

„3.Strony dopuszczają możliwość przesunięcia nadania przesyłek na następny dzień roboczy, w przypadku 

uzasadnionych zastrzeżeń do odebranych przesyłek (nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego adresu, 

niezgodność wpisów do dokumentów nadawczych z wpisami na przesyłkach, brak znaków opłaty) i braku 

możliwości ich wyjaśnienia lub usunięcia w dniu ich odbioru.” 

 

WYJAŚNIENIA: 

 

Zamawiajacy nie dokonuje zmian treści Ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie. 

Przytoczone przez Wykonawcę zapisy nie regulują odmiennie obowiązków Wykonawcy, gdyż treść pkt 19 

Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, zawiera się w §4 ust 3 Istotnych Postanowień Umowy,  

w szczególności w zwrocie (…) i braku możliwości ich wyjaśnienia lub usunięcia w dniu ich odbioru.  

 

                                                                      Z up. Dyrektora 

                                                                      Mateusz Kutrzeba 

                                                                 Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

 


