Zamość, dn. 22 października 2018 r.
Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: " Świadczenie usług
pocztowych i doręczania do rąk własnych świadczeń pieniężnych na potrzeby
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu "
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że w dniu 19
października 2018 r. do Zamawiającego wpłynęły dwa wnioski o zmianę treści ogłoszenia
o zamówieniu dotyczące ww. postępowania.
Wobec powyższego Zamawiający przekazuje Oferentom biorącym udział
w postępowaniu zadane przez Oferenta poniższe pytania do treści ogłoszenia wraz
z odpowiedziami.
Pytanie nr 1
W załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia pkt 2.1 ppkt 2)
Zamawiający zobowiązuje Oferenta do odbioru przesyłek ( pewnie też blankietów przekazów
pieniężnych ) z jego siedziby w każdy dzień roboczy a nie ujmuje tej usługi w formularzu
oferty. Oferent informuje, że świadczy taką usługę i jest ona płatna 230,00 zł netto za miesiąc.
Jeśli Zamawiający chce skorzystać z tej usługi prosimy o dopisanie do "Zestawienia
ilościowego przesyłek i przekazywanych świadczeń pieniężnych" w Załączniku nr 1 i
Załączniku nr 2 - Oferta.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do "Zestawienia ilościowego przesyłek i
przekazywanych świadczeń pieniężnych" w Załączniku nr 2 - Oferta, pozycji dotyczących
kosztu odbioru przesyłek z jego siedziby w każdy dzień roboczy. Liczba przesyłek
odbieranych przez Oferenta będzie tożsama z prognozowaną ilością przesyłek/usług – zał. nr
1 - Zestawienie ilościowe przesyłek i przekazywanych świadczeń pieniężnych – kolumna 4.

Pytanie nr 2
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia pkt 2.1 ppkt 7) Oferent
wnosi o doprecyzowanie, że formularze "potwierdzenia odbioru" dotyczą tylko formularzy
nakładu Oferenta a nie dotyczą formularzy KPA, Ordynacji podatkowej, które Zamawiający
zabezpiecza we własnym zakresie.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że pkt 2.1 ppkt 7 załącznika nr l do ogłoszenia (Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia) dotyczy formularzy "potwierdzenia odbioru" nakładu Oferenta.

Pytanie nr 3
W załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia pkt 2.2 ppkt 8)

Zamawiający pisze o zwrotach przez Oferenta wartości nieodebranych świadczeń , Oferent
informuję, że zwrot przekazów jest usługą płatną i zwraca się z pytaniem czy Zamawiający
dopuszcza dopisanie do "Zestawienia ilościowego przesyłek i przekazywanych świadczeń
pieniężnych" w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 - Oferta, pozycję dotyczącą kosztu zwrotów
przekazów pocztowych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dopisanie do "Zestawienia ilościowego przesyłek i przekazywanych
świadczeń pieniężnych" w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 - Oferta, pozycji dotyczących
kosztu zwrotów przekazów pocztowych.
Pytanie nr 4
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia pkt 2.2 ppkt 10)
Oferent wnosi o doprecyzowanie o jakie dokumenty tożsamości chodzi konkretnie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż są to dokumenty tożsamości które utraciły ważność lub
są zniszczone i nie ma możliwości odczytania danych osobowych potwierdzających dane
osobowe odbiorcy świadczenia.

Pytanie nr 5
W załączniku nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu - Istotne postanowienia umowy pkt 16 litera
e) jest: Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu
wynagrodzenia.
Wykonawca wnosi o zmianę na:
"Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia po
przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary
umownej. "
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ww. zmiany w załączniku nr 6 do ogłoszenia o
zamówieniu - Istotne postanowienia umowy.

Pytanie nr 6
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego czy w przypadku wyboru jego oferty Zamawiający
dopuszcza dopisanie na końcu umowy zapisu o treści:
"Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest
......................................................................................................................................................
Kontakt z inspektorem ochrony danych: .....................................................................................
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także - w zakresie prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora - w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1
lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).

Pana dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i
mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa
trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych
dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule
umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod
adresem: https:l/www.microsoft.com/en-us/licensing/productlicensing/products.aspxw częsci
Online Services Terms (OST).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy."
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie zapisów dotyczących klauzul
informacyjnych RODO w takiej lub innej, zgodnej z ww. przepisami, klauzuli informacyjnej
Oferenta.

Pytanie nr 7
Wykonawca wyjaśnia, iż doręczenie kwoty pieniężnej określonej w przekazie pieniężnym
odbywa się zgodnie z Art. 37, ust. 5 ustawy Prawo Pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529) gdzie
wskazane jest, komu przekaz może być doręczony. W związku z tym Wnioskodawca zwraca
się z pytaniem czy Zamawiający zgadza się aby wpłata świadczeń odbywała się zgodnie z
zapisami tego artykułu i prosi o dokonanie modyfikacji w dokumentach przetargowych
Ogłoszeniu, SIWZ i jego Załącznikach.
W Ogłoszeniu o zamówieniu w SIWZ oraz jego Załącznikach Zamawiający wskazuje, iż "
świadczenie usługi będzie polegało na wypłacie świadczeń [ ... ] bezpośrednio do rąk
świadczeniobiorców pod wskazanym adresem zamieszkania, zgodnie z indywidualnymi
przekazami wypłat, za pokwitowaniem odbioru".
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę aby wypłata świadczeń odbywała się zgodnie z zapisami z art.
37, ust. 5 ustawy Prawo Pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529).

Pytanie nr 7
W celu rzetelnego przygotowania oferty Wykonawca/ Oferent wnosi o wydłużenie terminu
składania ofert do dnia 29.10.2018r.
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do wniosku Oferenta o wydłużenie terminu i wydłuża go do dnia
29.10.2018 roku.
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że niniejsze wyjaśnienia
zmieniają treść ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i stają się integralną częścią

tego ogłoszenia i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy
treścią ogłoszenia o zamówieniu, a treścią niniejszych wyjaśnień i zmiany jako obowiązującą
należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

