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Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

 

Dotyczy: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Mielec w 2020 roku – wersja 

prawidłowa odpowiedzi. 

 

 

Pytanie 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 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? 

AD.1)  

Tak Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług w zakresie ich 

przyjmowania z wykorzystaniem systemu informatycznego, który automatycznie 

dopuszcza możliwość korzystania z bezpłatnej internetowej aplikacji elektronicznej. 

 

Pytanie 2 

Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia, że „nadanie  przez Wykonawcę 

przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru od 

Zamawiającego”. Czy ze względu na wewnętrzne regulacje oraz zapisy regulaminu usługi 

obowiązującego u Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie wskazanego zapisu 

w następującym brzmieniu: „nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia 



następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego i odbioru od 

Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca 

wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich 

usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym 

lub w dniu usunięcia zastrzeżeń"?  

AD.2)  

Zamawiający dopuszcza sugerowany zapis. 

 

Pytanie 3 

Zamawiający stawia wymóg złożenia oferty wyłącznie w „papierowej formie pisemnej”. 

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie alternatywnej formy złożenia oferty tj. 

elektronicznie w formie scanu podając jednocześnie adres meilowy na który  będzie możliwe 

złożenie oferty? 

AD.3) 

Zamawiający pozostawia zapis ogłoszenia nie przesuwa terminu składania ofert. 

 

 

 

Osoba do kontaktu; A. Bieniek tel. 17 774 56 66,a.bieniek@ug.mielec.pl 
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