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Warszawa, 2016-11-

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie
nr DE-WZP.261.14.31.2016.RB
Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Zapytania ofertowego z dnia 16 listopada
2016 roku (ZO) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 5 ust. 1 Istotnych postanowień umowy?
Obecna treść:
"Termin płatności faktury wynosić będzie 21 dni roboczych od daty dostarczenia faktury pozbawionej
wad formalnych i rachunkowych, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego."
Proponujemy zapis:
"Termin płatności faktury wynosić będzie 21 dni roboczych od daty dostarczenia faktury pozbawionej
wad formalnych i rachunkowych."
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach § 5 ust. 1 Istotnych postanowień umowy.
Pytanie nr 2:
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie z § 9 Istotnych postanowień umowy ust. 2 tj.
"Jeżeli Wykonawca nie przyjmie od Zamawiającego przesyłek pocztowych przeznaczonych do
wysłania lub nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w dniu i czasie, wskazanym § 3 ust. 2 umowy,
za każdy przypadek nieodebrania lub nieprzyjęcia przesyłek od Zamawiającego Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy." na rzecz
zapisu w § 9 ust. 5 tj. " Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający zleci zastępcze
wykonanie usługi innemu operatorowi, różnicą kosztów obciąży Wykonawcę."
Wykonawca wskazuje, iż nie powinien być podwójnie obciążany za to samo uchybienie w realizacji
usługi.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach Istotnych postanowień umowy .
Pytanie nr 3:
W treści § 10 Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu
zamówienia zatrudniona była na podstawie stosunku pracy (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy)
lub na podstawie umowy cywilnoprawnej w wymiarze czasu pracy - 0,5 etatu, co najmniej 1 osoba
bezrobotna. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania umowy o pracę osoby bezrobotnej
dla której stosunek pracy został przedłużony?

Odpowiedź na pytanie nr 3:
Celem Zamawiającego jest aktywizacja osób bezrobotnych, zgodnie z zapisem § 10 ust. 1 Istotnych
postanowień umowy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) lub na podstawie umowy cywilnoprawnej
w wymiarze czasu pracy - 0,5 etatu, co najmniej 1 osoby bezrobotnej (osoby spełniająca przesłanki
art. 2 ust. 1 pkt 2 z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2016 r., poz. 645, z późn. zm.). Przy czym zgodnie z zapisem § 10 ust. 2 Wykonawca
zobowiązany jest zatrudnić 1 osobę bezrobotną zgodnie z wymogami opisanymi w ust. 1 przez okres
realizacji umowy, z zastrzeżeniem, określonym w ust. 3, że zatrudnienie powinno trwać co najmniej od
14 dnia realizacji umowy do zakończenia realizacji umowy.
Warto w tym miejscu wskazać, że przedłużenie stosunku pracy może dotyczyć tylko osoby już
zatrudnionej u danego pracodawcy, czyli osoby nie posiadającej statusu osoby bezrobotnej.
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 9 ust. 1 Istotnych postanowień umowy?
Obecna treść:
" W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa
w § 6 ust. 1 umowy."
Proponujemy zapis:
"W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa
w § 6 ust. 1 umowy."
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach § 9 ust. 1 Istotnych postanowień umowy.
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