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Do Oferentów

Dotyczy: Zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie.

SP ZOZ MSW w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły następujące zapytania:
PYTANIE NR 1
Czy zamawiający dopuszcza sytuację nadania przez inny podmiot na rzecz i w imieniu
Zamawiającego przesyłek. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w wyniku nadań powyższych
przesyłek na dowodzie nadania przesyłki figurował inny podmiot niż Zamawiający, a na
kopercie znajdowały się dane adresowe Zamawiającego?
Ponadto czy Zamawiający wyraża zgodę, aby na dowodzie nadania przesyłki figurował inny
podmiot niż Zamawiający oraz aby na kopercie znajdowały się dane adresowe innego
podmiotu oraz informacja „na rzecz (nazwa Zamawiającego)"?
ODPOWIEDŹ - NIE.

PYTANIE NR 2
Czy Zamawiający wymaga, aby przesyłki nierejestrowane i rejestrowane priorytetowe
(najszybszej kategorii) były doręczane w terminie deklarowanym D+1, gdzie D oznacza dzień
nadania, a 1 ilość dni do dostarczenia korespondencji do adresata?
ODPOWIEDŹ-TAK.

PYTANIE NR 3
Czy Zamawiający dopuszcza oznakowanie przesyłek wyróżniających poszczególne usługi
zgodnie z Regulaminem Wykonawcy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym?
ODPOWIEDŹ-TAK.

PYTANIE NR 4
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie programu elektronicznego - EN (elektroniczny
nadawca).
Elektroniczny Nadawca (EN) to internetowa aplikacja, która powstała z myślą, aby usprawnić
proces nadawania przesyłek pocztowych. Umożliwia elektroniczny proces nadawania
przesyłek. Za pomocą tego programu, jest możliwość samodzielnego generowania
dokumentów nadawczych, tworzenia książki adresowej - łatwe zarządzanie własną bazą
odbiorców (adresatów), generowanie naklejek adresowych. Aplikacja dokonuje
automatycznego przekazywania i odbierania plików z informacjami o nadawanych
przesyłkach, komunikując się bezpośrednio z placówką pocztową wskazaną w umowie.
Wszystkie przesyłki nadane za pomocą aplikacji można śledzić z jej panelu lub generować
poprzez zbiorczy raport w formacie xls.
ODPOWIEDŹ-TAK.

PYTANIE NR 5
Czy Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje nadawanie
przesyłek wymagających zastosowania przepisu art. 57 §5 pkt. 2 KPA, art. 12 §6 pkt. 2
Ordynacji podatkowej lub ewentualnie innych analogicznych przepisów, np. art. 165 §2
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Kodeksu postępowania cywilnego, wobec których dla wywołania określonych w przepisach
skutków wymagane jest pośrednictwo operatora wyznaczonego?
ODPOWIEDŹ - NIE.

PYTANIE NR 6
Mając na uwadze, iż zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, ,,umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera
postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia
należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki od towarów i usług, 2) wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
1 O października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez wykonawcę", wnosimy o dopisanie w załącznik nr 6 pkt.
postanowień o następującej treści:

1) Wysokość wynagrodzenia ulegnie zmianie w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 1 O października 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę

2) W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie za usługi świadczone od
dnia wejścia w życie zmiany będzie uwzględniało stawkę podatku VAT po zmianie. Za
datę świadczenia usługi uważa się datę nadania przesyłki lub datę zwrócenia
niedoręczonej przesyłki nadawcy.

3) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 1 O października 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, każda ze stron umowy może zwrócić się do drugiej strony z propozycją
dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia. W terminie 14 dni od otrzymania
propozycji strony zobowiązane są przeprowadzić negocjacje, których przedmiotem
będzie dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia oraz - jeżeli uznają, że zmiana
taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę -
dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia.

ODPOWIEDŹ - TAK. Zmieniony załącznik nr 3 - projekt umowy, stanowi załącznik do
odpowiedzi.

PYTANIE NR 7
W §7 ust. 1 Umowy, Zamawiający zamieścił zapis:
„Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w przypadku rozwiązania umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy."
Zgodnie z postanowieniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, usługi
pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą m.in. na zasadach określonych
w Ustawie Prawo Pocztowe oraz Rozporządzenia właściwego Ministra do spraw poczty w
sprawie reklamacji usług powszechnych zatem w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania usługi pocztowej w pierwszej kolejności znajdą zastosowanie przepisy w/w ustawy
i dopiero w przypadku przeprowadzenia trybu reklamacyjnego (uregulowanego w/w
przepisami) nadawcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
Ponadto zastrzeżenie kary umownej nie odpowiada literalnemu brzmieniu przepisów art. 483
kodeksu cywilnego, zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody
wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi
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przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Nadto art. 484 kodeksu cywilnego stanowi m.
in. iż jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać
zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco
wygórowana (a z przypadkiem kary wygórowanej mamy do czynienia w §7 ust. 1 Umowy).
Pytanie: Czy Zamawiający usunie §7 ust. 1 Umowy?
ODPOWIEDŹ - NIE.

PYTANIE NR 8
W §5 ust. 4 Umowy Zamawiający zamieściła zapis: ,, ... Termin płatności faktury VAT wynosi
30 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury".
Zamawiający określa warunki płatności dla przedmiotu zamówienia, wskazując niestosowany
u Wykonawcy termin płatności faktury jako 30 dni od wystawienia faktury.
Wykonawca informuje, iż faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem
scentralizowanego systemu informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak
termin wystawienia faktury, datę wysłania faktury do klienta, jak również termin płatności
będący w ścisłej zależności z terminami sporządzenia faktury. Standardowo obowiązujący
termin płatności faktury określony jako 14 dni od daty wystawienia faktury został wprowadzony
ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu fakturowania wykonawcy
oraz zarządzania płatnościami wynikającymi z zawartych umów. Takie rozwiązanie daje
możliwość oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień w ich płatnościach.
Pytanie: Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje inny niż określony przez
Zamawiającego termin płatności tj. liczony od dnia wystawienia faktury określony jako 14 lub
21 dni od daty wystawienia faktury VAT, pozwalający terminowo dokonać płatności za
wykonane usługi w ramach przedmiotu zamówienia, a za dzień zapłaty przyjmie dzień uznania
rachunku bankowego Poczty?
ODPOWIEDŹ - TAK. Zmieniony załącznik nr 3 - projekt umowy, stanowi załącznik do
odpowiedzi.

PYTANIE NR 9
W §3 ust. 2 Umowy Zamawiający zamieścił zapis: ,,Wykonawca gwarantuje, że posiada
placówki pocztowe, które będą czynne, co najmniej 1 O godzin dziennie we wszystkie dni
robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy."
Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza, aby placówki Wykonawcy były czynne we wszystkie
dni robocze (od poniedziałku do piątku) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy - co
najmniej 6 godz. dziennie.
ODPOWIEDŹ - TAK. Zmieniony załącznik nr 3 - projekt umowy, stanowi załącznik do
odpowiedzi.

PYTANIE NR 10
W szczegółowej ofercie usług pocztowych w wierszu 44 (Usługa paczkowa za pobraniem do
48 godz. - na rachunek bankowy) Zamawiający nie określił wagi przesyłki.
Pytanie: Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian?
ODPOWIEDŹ - TAK. Zmieniony załącznik nr 1, stanowi załącznik do odpowiedzi.

PYTANIE NR 11
W szczegółowej ofercie usług pocztowych w wierszu 38 (Usługa wartość) Zamawiający nie
określił rodzaju przesyłki oraz wagi przesyłki.
Pytanie: Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian?
ODPOWIEDŹ- TAK. Zmieniony załącznik nr 1, stanowi załącznik do odpowiedzi.

PYTANIE NR 12
W szczegółowej ofercie usług pocztowych w wierszu 39 (Usługa- ostrożnie) Zamawiający nie
określił wagi przesyłki.
Pytanie: Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian?
ODPOWIEDŹ - TAK. Zmieniony załącznik nr 1, stanowi załącznik do odpowiedzi.

DYREKTOR 
Samod~9? Publicznego Zakładu
Op1ek1~1~s~ Koszalinie
mot Elżbieta Czeszewska
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