Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Nasz znak: P.I.T.P.Z.Lub.2600.70.1.2018.MS
Data:

16.10.2018 roku

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług pocztowych (12
części)”, nr ref. Postępowania P.I.T.P.Z.Lub.2600.70.2018, odpowiedzi na pytania Wykonawców.
Zamawiający, Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Lublinie, działając na
podstawie np. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej
ustawą Pzp), informuje że wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ). Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania,
przekazujemy poniżej.
Pytanie 1:
„Dotyczy części 12 – Zamość.
Prosimy o określenie jak ilość paczek wydawanych do doręczenia każdego dnia rozkłada się na I i II turę
poboru przesyłek, tzn. jaki % wszystkich paczek wydawanych do doręczenia danego dnia stanowią
paczki wydane w godzinach porannych na I turę oraz paczki wydane w godzinach popołudniowych na II
turę.”
Odpowiedź:
Paczki wydane w godzinach porannych na I turę stanowią 30%-40% wszystkich paczek, a paczki
wydane w godzinach popołudniowych na II turę stanowią 60-70% wszystkich paczek.

Pytanie 2:

„Dotyczy SIWZ pkt VI. 5. 2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Zamawiający wymaga, aby przedstawić wykaz wykonywanych usług doręczania przesyłek w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane należycie (np. referencje).
Jeżeli Wykonawca od kilku lat współpracuje z Zamawiającym i realizuje od kilku lat doręczenia paczek
dla Poczty Polskiej S.A. w różnych częściach kraju, czy zobowiązany jest do przedłożenia takowych
referencji, czy w takim razie powinien zwrócić się do Poczty Polskiej S.A. o wydanie takowych referencji,
aby przedłożyć je Zamawiającemu wraz z ofertą przetargową? Czy wystarczy podanie tych usług , ich
dat wykonywania i wartości?”
Odpowiedź:
Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia referencji potwierdzających należyte wykonanie usług
dla Poczty Polskiej S.A. , należy jednak te usługi wskazać w wykazie wykonanych/wykonywanych usługzgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
Pytanie 3:
„Czy Zamawiający może przesłać edytowalną wersję załącznika nr 5 – wykaz wykonywanych usług.”
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej edytowalną wersję załącznika nr 5 do SIWZwykaz wykonanych/wykonywanych usług.
Pytanie 4:
„Dotyczy wymaganych oświadczeń
Czy Zamawiający może udostępnić wzór oświadczeń wymaganych w punkcie IV. 5 1) SIWZ tzn.:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne …………………
b) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
c) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, k których
mowa………………….”
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada wzoru takich oświadczeń, oświadczenia należy złożyć zgodnie z treścią
wskazaną w pkt VI ppkt 5.1) e),f).g) SIWZ.
Pytanie 5:
„Dotyczy Informacji z Krajowego Rejestru Karnego
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Czy w przypadku gdy podwykonawca jest spółką akcyjną Zamawiający wymaga taką informację KRK od
Prezesa spółki, czy także od wszystkich członków Rady Nadzorczej?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie bada, czy dany Podwykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i w związku z
tym nie wymaga informacji z Krajowego Rejestru Karnego od podwykonawcy.
Taka informacja będzie niezbędna jedynie, gdy podwykonawca będzie jednocześnie podmiotem trzecim,
na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega. W tym przypadku niezbędne jest przedłożenie
informacji z KRK dotyczącej członków organu zarządzającego i nadzorczego oraz prokurenta spółki
akcyjnej.

ZATWIERDZAM:
Dyrektor Operacyjny ds. Zakupów Terenowych
Ewa Gogolin

Adres do korespondencji:
Poczta Polska S.A. PI Wydział Zakupów,
ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin.
e-mail: przetargi@lublin.poczta-polska.pl

3

