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Do Oferentów 
 
 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług pocztowych dla SP ZOZ MSWiA 
w Koszalinie ul. Szpitalna 2”. 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-15/2020 wpłynęły 
poniższe zapytania:  
 
Pytanie nr 1 
 
Załączniku nr 3a- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, Zamawiający uwzględnił Zwrot przesyłek, 
bez wskazania rodzaju oraz gabarytu przesyłek. 
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wskazanie w formularzu konkretnego rodzaju przesyłek 
(krajowa, zagraniczna, polecona, nierejestrowana) oraz gabarytu (S,M,L). 
Odpowiedź – załącznik nr 3a do SWZ został uzupełniony. 
 

Pytania nr 2 

W Załączniku nr 3a- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, Zamawiający uwzględnił Przesyłkę 

pocztową z potwierdzeniem odbioru. 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie tego zapisu i wskazanie konkretnego rodzaju przesyłek (krajowa, 

zagraniczna, priorytetowa, ekonomiczna) oraz gabarytu (S,M,L). 

Odpowiedź – załącznik nr 3a do SWZ został uzupełniony. 

 

Pytanie nr 3 

Załączniku nr 3a- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, Zamawiający uwzględnił Przesyłki 

polecone ekonomiczne zagraniczne S,M,L. 

Wykonawca informuje, że przesyłki polecone zagraniczne świadczone są tylko w strumieniu 

priorytetowym. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie tego w załączniku nr 3a. Dodatkowo 

prosimy o wskazanie konkretnej strefy, do której będą nadawane przesyłki (A- Europa z Cyprem, całą 

Rosja i Izrael; B- Ameryka Północna, Afryka: C- Ameryka Południowa, Środkowa i Azja; D- Australia i 

Oceania) 

Odpowiedź – załącznik nr 3a do SWZ został uzupełniony 

 
Pytanie nr 4 

Zamawiający w projekcie umowy § 7 ust. 1 określa karę umowną w przypadku rozwiązania umowy. 

Informujemy, że wskazane kary umowne, są jednostronne i obciążają tylko Wykonawcę, zatem noszą 

znamiona nierównego traktowania stron Umowy. 

Prosimy o wykreślenie przez Zamawiającego  zapisów dotyczących kar umownych i w ich miejsce 

wprowadzenie postanowień regulujących odpowiedzialność operatora pocztowego na zasadach 

określonych w ustawie Prawo Pocztowe i aktach wykonawczych, bądź uwzględnienie zapisów, które 

będą w równym stopniu obciążały obie Strony Umowy lub zmniejszenie kary umownej do wysokości 5 

% kwoty brutto od niezrealizowanej części przedmiotu umowy. 
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Odpowiedź – Tak, zamawiający wyraża zgodę. Umowa po zmianach. 

 
Pytanie nr 5 

Poczta Polska S.A., Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego, Rejon Sprzedaży w Szczecinie w 

związku z krótkim terminem na udzielenie odpowiedzi i przygotowanie oferty, zwraca się z prośbą o 

przesunięcie terminu składania ofert na dzień 07.08.2020 r. 

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę. Termin składania ofert został przesunięty na dzień 

07.08.2020r.  

  

 

 

 

          
Elżbieta Czeszewska 

           …………………………………… 

Dyrektor SP ZOZ MSWiA  

w Koszalinie 
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