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Dotyczy: postEpowania na uslugi spoleczne-i inne szczeg6lne uslugi o wartodci mniejszej niZ

wyrazona w zlotych r6wnowar1o56 kwoty 750 000 euro:

Uslugi pocztowe w rozumteniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r', Prawo pocztowe

tni-ij.', zors r' poz' 2188 z pot"'tn) tj' .uslugi . 
pocztowe' oplacanie przesylek

q"-yl"yr.n p-v lr:i:-T:iilil,$#;FlIiJili,;3:t** 
odbi6r przesvrek z siedzibv

ZDM, Numer Postqpowanla: '

zDMtDZPt/1674 tz\tzz

^DM-DZP 
.3 4 r 1 598. zoz o.vsz

nasteouiacv wantnek:
- t iczba os6b zatrudnionych w oparciu o umowq o praca -

kryterium ,,cenY" - 70o/").

Spos6b obliczania kryterium ',Liczba 
pracownik6w wykonawcy zatrudnionych w dzialalnoSct

operacyjnej wykonawcy "" 
;;;; o p'u"E' w przeliczeniu na pelnozatrudnionych' wedlug

stanu na 30.04.2020 r.

Z:(Zx)lZmax x30ok

gdzie:

lilffii." ponownie.zwr.ala. sis ' p'o:b1 :.:*iij:-,,.':::Y'.:ili,:":il:,il::";11i:"'"
krvterium spolecznego do mnteiszego postgpowania Maj4c na wzglgdzie charakter wysylanej

H:'ilffij;;;r?"k,, rl rtit"7"ft''wpljw na jako.si wvkonania zam6wienia ma ilosi os6b

zatrudnionych na umowq " 
p;;; 

'utuinyt 
j"tt zabezpieczenie aspektu spoiecznego jakim

jest zatrudnienie na umowq o praca'

Wykonawca pragnie zauwazye, ii Zamuwiui4cy w $.6 ust' 7 i 8.Projektu umowy wymaga

zatrudnientanaumowgopracgorazprzekazywaniaoSwiadczefodnoSnieliczypracowruKow
zatrudnionych na umowq u'ptu"g, kt6rym zostanie 

. 
powierzona tealizaila przedmiotu

zam6wienia, w zwi4zku , iy'. *p.o*uizenie kryterium spolecmego byloby sp6jne z

oczeki*aniaml Zamawiaj4cego odnoinie aspektu spolecznego'. 
^.^r

w;i;;;;;; ,r;oskuje"'do" Zamawiaj4cego o rozszerzenie kryterium oceny otert o

MiastoStoleczneWarszawa-Zarz4dDr6gMiejskichodpowiadanapytaniazadane
przez Wykonawca

Pytanie 1.

i#;*k" z modyfikacj4 zapisu w pkt 18 
-opisu, 

przedmiotu zam6wienia Wykonawca

zwraca sig z wnioskiem o ,'uktuuti.o*unie Foimularza cenowego w pkt III.4 poprzez

wykreSlenie stwierdzenia EPO'

Odpowiedi:
Z"i"*iuiq.v przcdstawia w zal4czeniu poprawiony formularz cenowy'

30% (przY jednoczesnYm



1' . z - liczba punkt6w za kryterium ,,Liczba pracownik6w wykonawcy zatrudnionych wdzialalnoSci . operacyjnej wykonawcy na ,ro.,g o pracg, w przeliczeniu napelnozatrudnionych, wedlug stanu na 30.04.2020 r.
2. . Zx t liczba pracownik6w wykonawcy zatrudnionych w dzialalnodci operacyjnej
lyl:r:::y na umowq o pracg,. w_ przeliczeniu na pelnoiatrudnionych, wedhj stanu na30.04.2020r. wynikaj 4ca z oferty badanej;
3' zmax - najwigksza liczba pracownik6w wykonawcy zatrudnionych w dzialalnoicioperacyjnej wykonawcy na umowg o pracg, w przeliczeniu na pelnozatrudnionych, wedlugstanu na 30.04.2020r. wynikaj4cy z ofert, kt6re nie podlegaj4 odriuceniu.
Prze.z dziala.lnoii 

.operacyjn4 zamawiai4cy ,orun-,i. aziatatnose wykonawcy zwi4zanq zrealizacj4 uslug objgtych niniejszym postgpowaniem w zakesie: dostaiczania korespona"nc.lr,obslugi korespondencji w plac6wkach- pocztowych, spedycji i transportu, irfn"os.iekspedycyj no -ro zdziel c zy ch.
Za 

.najtorzystniej szq zostanie uznana ofefta, kt6ra uzyska najwy2sz4liczbg punkt6w. punkty
bgd4 liczone do dw6ch miejsc po przecinku.
Podsumowuj4c poryzsze, Wykonawca wnosi o dokonanie wskazanej modyfikacji poprzezdodanie kryterium spolecznego oraz dokonanie odpowiednich ,mian w dotrrrientac;i
doly cz4cej Postgpowania.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy nie wprowadza zmian w ocloszeniu,

Pytanie 3.
W zwi4zku z negatywn4 odpowiedzi4 Wykonawca ponownie zwraca sig z prolb4o rewz;Estanowiska odnodnie warunk6w w zakresie plac6wek oddawczych.
Ponownie wnioskujemy o wprowadzenie do niniejszej dokumentacji przetargowej wymogudotycz4cego dysponowania na dzieri skladania ofirt ora, utrzymania przez okres rcalizacji
u_mowy plac6wek pocaowych Wykonawcy, zgodnie z poni2szymi kry,teriami :Warunki w zakresie oddawczych plac6wekpoc'ztowych:
Plac6wki .pocztowe wykonawcy musz4 posiada6 zaprecze techniczne gwarantu,qce
nienaruszalnosi tajemnicy korespondencji. plac6wka po"rto*u winna posiadai nazwg i logowykonawcy umieszczone na zewn4trz budynku lub na witrynie obiektu, w kt6rym miesci sigplac6wka' Ku2d'a z plac6wek 

.n9"rt9*r9i .musi posiadai stanowisko ourrugi tii.,rtu aoodbioru awizowanych przesylek. ptaiOwki po*inny byi dostosowan. ?fu orJU ,niepelnosprawnoSci4.
w przypadku, gdy w plac6wce wykonawcy prowadzona jest inna dziaralnos(, gospodarczaniZ dwiadczenie uslug pocztowych, Zaiiw_n14cy ory.:qu aby plac6wka i*iua"fu
Hr"alTs:T" 

stanowisko przeznaczotTe do odbioru przesylek ozna"zone logo lub nazw4

Wykonawca musi zapewnii- 
,p.rzez . caly okres__obowi4zywanra umowy co najmniej 4gplac6wek w granicach administracyjnycl m.st. warszawa. w granicach administracyjnychka'dej z osiemnastu dzielnic m.st. wurrru*y ;rJ;;;;"*"i sig minimum trzy plac6wki

:::i"ffi;:-": 
kazda musi bv(' czvnna co najmniej priezs sodzinari"r'i" ""i":''Jq a"

Lista plac6wek pocztowych znajduj4cych siE w granicach administracyjnych m.st. Warszawystanowii bgdzie zal4cznik do oferty oraz umowy"i posruzf weryfikacji spelnienia powyzszegowymogu.

Powy2szy wym6g umo2liwr
awizowanych.
Odpowiedi:

i zapervni dostgpno3d w zakresie odbioru przesylek

Zamawiaj4cy nie wprowadza zmian w ogloszeniu.



Pytanie 4.

W zwi4zku z brakiem precyzyjnej odpowiedzi w odniesieniu do pytania numer 6 z dnia 10

czerwca 2020r. Wykonawca ponownie zwraca sig z zapytaniem, czy Zamawiaj4cy dopuszcza

uUf wytonu*.u, LtOry ,rryrtu zam6wienie a nie bqdzie nim operator wznaczotty nadawal

pri.ryff.i w imieniu Zamawiaj4cego w plac6wkach operatora wyznaczonego?

Odpowiedi:
Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody aby Wykonawca, kt6ry uzyska zam6wienie a nie bgdzie

nim operator wyznaczony ,rudot"u'l przesylki w imieniu Zamawiaj4cego w plac6wkach

operatora wYznaczonego.
l'ytanie 5.

W zwi4zku z negatywnym ustosunkowaniem sig Zamawiaj4cego odnoSnie modyfikacji kar

u.o*ny"tt wskaianych w $ 1l ust. 1 pkt l Projektu Umowy' Wykonawca ponownie zwraca

sig z pro6b4 o rewizjg stanowiska w tym zakresie'

W o".ni. 
' 
Wykonawcy naleZy miei na wzglgclzie dynamiczne zmiany uwarunkowan

natgzenia ruchu drogowego czy ewentualne remonty dr6g' budowg infrastruktury itp'' a tym
-r-u*y- 

.*"n uulne imiany organizacji ruchu, kt6re- mog4 niekiedy wydlu2yi czas potrzebny

Wyionu*cy na dojazd do Zamawiajqcego w celu odebrania przesyiek

w wyznaczonym czasle.

w l*iattt i powyzszym Wykonawca wnioskuje o modyfikacjg zapisu w $ 1l ust' 1pkt l

Projektu Umowy zgodnie z ponizszym:

7. Zamawiajqcy naliczy karg umown4:

ii --^^-; ;fikosci i0 zlotych (slownie: .pi96dziesi4t .ziotych) 
za ka1de rozpoczgle 30

minutowe pizekroczenie godiin okreSlonych w zal4czniku nr 5 do niniejszej umowy tJ'

Onisie przedmiotu zam6wienia w pkt 9 ppkt 2;

Odpowiedi:
Zamawiajqcy wprowadza zmiany zapisu w

otrzymuje Lrrzmicnie:

,,I. Zamawiajqcy naliczy karq umorvn4:

il * 'loyroXoS"i 50 zlotych (slownie: pigddziesi4t zlotych) za kaiLde rozpoczgte 30

minutowe przckroczcnie godzin okreslonych w zalqczniku nr 5 do niniejszej umowy ti'
Opisie przedmiotu zam6wicnia w pkt 9 ppkt 2'"

$ I I ust. I pkt. I Projektu Umowy' kt6ry

Zalqczniki'.
- zrnieniony formularz cenowY

lvl Sz., zzpaa)zdn.waw. nl


