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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 
Ogłoszenie o zamówieniu III.1.3 zdolność techniczna lub zawodowa Zamawiający wpisał:  
„Zmawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie od udziału 
w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z 
informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczaniu tych osób”. 
Wykonawca zatrudniał (wg stanu na koniec września 2019r.) blisko 59,5tys. pracowników z obszarów 
dotyczących przyjmowania, transportu i doręczania przesyłek oraz reklamacji czyli takich, którzy 
potencjalnie mogą realizować czynności w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Co więcej „prace 
objęte przedmiotowym zamówieniem” będą wykonywać również pracownicy narodowych operatorów 
pocztowych krajów, do których Zamawiający będzie wysyłał swoje zagraniczne przesyłki pocztowe. 
Naturalna, nawet czasowa rotacja pracowników zgodnie z wymogiem Zamawiającego, niosłaby za sobą 
konieczność aktualizacji danych personalnych nierealna do wypełnienia przez Wykonawcę ze względu 
na wielkość jego organizacji oraz centralizację wielu płaszczyzn jego działalności. Dodatkowo 
wymagane dane w ocenie Wykonawcy  wykraczają poza zakres niezbędnej wiedzy w zakresie danych 
osobowych pracowników zatrudnionych u Wykonawcy. W  aktualnym brzmieniu ze wszystkimi 
wymogami nałożonymi na Wykonawcę w zakresie przekazywania danych personalnych pracowników 
łącznie z zapisami o sankcjach,  jest on nie do zaakceptowania przez Wykonawcę. Jednocześnie 
zdaniem Wykonawcy wyklucza duże podmioty działające w oparciu o umowy międzynarodowe. 
Pytanie. Uwzględniając powyższe, czy Zamawiający dokona wykreślenia wyżej cytowanego zapisu               
w całości? 
Odpowiedź – Zamawiający nie wymaga wskazania osób, stąd nie wypełnił pól określając to wymaganie 
(po znaku „:” jest brak określenia wymogu). 

 
Pytanie nr 2 

W Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w Dziale II pkt. 3 wpisał: „Zamawiający nie zamierza 

zawrzeć umowy ramowej”. 

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy wykonawczej z wybranym Wykonawcą? 

Umowa wykonawcza regulowałaby kwestie związane z wykonywaniem usług dla Zamawiającego                   

w części nie opisanej przez Zamawiającego przy jednoczesnym zapewnieniu, że umowa wykonawcza 

nie byłaby sprzeczna z zapisami SWZ i projektu umowy załączonego przez Zamawiającego? 

Odpowiedź – Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 3 

Czy ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty               

w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail, przy jednoczesnym wymogu, że wybrany przez 
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Zamawiającego Wykonawca po dokonaniu wyboru oferty przekaże w terminie np. 7 dni od daty 

ogłoszenia dokumenty w oryginale? 

Odpowiedź – Zgodnie z SWZ. 

 
Pytanie nr 4 

Zamawiający w SWZ Załączniku nr 3 pkt. 6 wpisał: „Strony zgodnie ustalają, ze wysokość cen 

jednostkowych (…)”. 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie pkt. 6 w całości. 

Odpowiedź – Zamawiający zmienia zapis w SWZ Załączniku nr 3 pkt. 6 na poniższy 

„Strony zgodnie ustalają, że zmiana wysokość cen jednostkowych brutto może nastąpić w przypadku 

akceptacji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nowych taryfikatorów opłat pocztowych, 

zgodnie z jego zasadami określonymi w ustawie Prawo Pocztowe”. 

 
Pytanie nr 5 

Zamawiający w SWZ Załączniku nr 3 pkt. 7 wpisał: Zamawiający może rozwiązać umowę bez 

zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją 

nienależycie, naruszając istotne jej postanowienia”. 

Prosimy o modyfikację zapisów poprzez dodanie wymogu przynajmniej dwukrotnego wezwania 

Zamawiającego do wykonywania umowy lub jej należytego wykonywania. 

Czy Zamawiający akceptuje poniższą propozycję zapisu: 

Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Wykonawca nie 

wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie, naruszając istotne jej postanowienia po uprzednim 

dwukrotnym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy wraz ze wskazaniem 

nieprawidłowości i oczekiwanych zmian”. 

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 6 

Zamawiający w załączniku nr 3a do SWZ wskazuje usługi dla zadania 1, 2 i 3. 

Prosimy o doprecyzowanie parametrów przesyłek wskazanych w poszczególnych zadaniach poprzez 

opisanie szczegółowe każdej pozycji: 

a) Wskazanie wymaganego maksymalnego terminu doręczenia przesyłek, 

b) Wskazanie maksymalnego wymiaru przesyłek (w pozycjach w których nie wskazano wymiaru), 

c) Wskazanie maksymalnej wymaganej wagi przesyłek (w pozycjach w których nie wskazano wagi), 

Odpowiedź – załącznik nr 3a do SWZ został uzupełniony. 

 

Pytanie nr 7 

Zamawiający w projekt umowy § 5 ust. 6  oraz § 7 ust. 4 określa niespójne zapisy. 

Pytanie: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w § 5 ust. 6  Zamawiający dokona zmiany i umieści 

zapis o treści: „W przypadku opóźnienia w realizacji zapłaty za przedmiot umowy Wykonawca obciąży 

Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienia w transakcjach handlowych”. 

Odpowiedź –  Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 8 

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

Przewidziana przez Zamawiającego kara jest niewspółmiernie wysoka do wartości zamówienia a 

przede wszystkim do czasu trwania umowy. Poziom kary umownej jest zbyt wygórowany w stosunku do 

wskazanej przyczyny stanowiącej podstawę jej naliczenia. Umowa ma obowiązywać przez okres 3 lat, a 

kara jest niezmienna w stosunku do upływu realizacji zamówienia. Wykorzystywanie przez 

Zamawiającego - będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia 

zamówienia - jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, których wysokość jest 

wygórowana jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za 

wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego granice swobody umów. 

Ponadto, biorąc pod uwagę, że rozwiązanie  umowy mogłoby teoretycznie nastąpić nawet pod koniec 

okresu jej obowiązywania, kara mogłaby zostać uznana za zbyt wygórowaną w stosunku do wartości 
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pozostałej do zrealizowania części umowy i pozostałego czasu jej obowiązywania. W związku z 

powyższym Zamawiający wnioskuje o wykreślenie kary umownej  

Pytanie: Czy Zamawiający dokona wykreślenia z wzoru umowy § 7 ust. 1? 

Odpowiedź –  Zamawiający dokonał zmiany zapisu. Umowa po zmianach. 

 

Pytanie nr 9 

Zamawiający w projekt umowy § 3 ust. 2 wpisał: ”Wykonawca gwarantuje, że posiada placówki 

stanowiące punkty nadania, które będą czynne, co najmniej 6 godzin dziennie we wszystkie dni 

robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy”. 

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, jakich miejscowości dotyczy gwarancja posiadania placówek 

nadawczych? 

Odpowiedź –  Zamawiający wymaga placówek nadawczych w Koszalinie, Słupsku i Połczynie Zdroju. 

 

Pytanie nr 10 

Zamawiający w projekt umowy § 3 ust. 3 wpisał„ Wykonawca wskaże miejsce odbioru przesyłek”. 

Pytanie: Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli odbiór przesyłek kurierskich z 

siedziby Szpitala przy ul. Szpitalnej 2 w Koszalinie? 

Odpowiedź –  Zamawiający wymaga odbioru przesyłek kurierskich z Koszalina przy ul. Szpitalnej 2 

oraz ze Słupska przy ul. Lelewela 58. 

 

Pytanie nr 11 

Prosimy o potwierdzenie, że dla zadania 2,3 Zamawiający nie oczekuje odbioru paczek z siedziby 

Zamawiającego? 

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje odbioru przesyłek dla zadania 2 i 3. 

 

Pytanie nr 12 
Prosimy o potwierdzenie, że dla zadania 1 w zakresie wymienionych usług poza usługą kurierską 
Zamawiający nie oczekuje odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego w lokalizacjach: Koszalinie 
Słupsku, Złocieńcu, Połczynie Zdroju, Drawsku Pomorskim? 
Odpowiedź –  Zamawiający nie oczekuje odbioru przesyłek dla zadania 1 poza usługą kurierską. 
Zamawiający wykreśla jednocześnie lokalizacje Złocieńca i Drawska Pomorskiego. 
 
Pytanie nr 13 

Załącznik 3 a, zadanie 2, 3:  paczka do 15 kg i paczka gabarytowa powyżej 32 kg. 

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem świadczenia usług powszechnych oraz zgodnie z 

obowiązującym Cennikiem usług powszechnych zatwierdzonym przez Prezesa Komunikacji 

Elektronicznej, do stosowania którego wobec swoich klientów, Poczta Polska  jako operator 

wyznaczony, nie ma możliwości realizacji paczki pocztowej powyżej 10 kg. 

Pytanie: Czy Zamawiający wraża zgodę na oszacowanie przez Wykonawcę ceny usługi jak dla 

przesyłki kurierskiej? 

Odpowiedź – Zamawiający dla zadania 2 i 3 oczekuje realizacji przesyłki zgodnie ze wskazanymi 

parametrami wagowymi. Dla zadania 3 szacowana waga maksymalna to 150 kg. 

 

Pytanie nr 14 

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podstawą rozliczeń za przesyłki nie ujęte w formularzu cenowym 

był cennik usług pocztowych Wykonawcy obowiązujący w dniu nadania przesyłek?     

Odpowiedź – TAK. 

 

Pytanie nr 15 

Załącznik  3a: Pocztex Ekspres 24. 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający oczekując doręczenia usługi kurierskiej dnia 

następnego po dniu nadania każdorazowo wskaże Wykonawcy na nalepce adresowej godzinę 

doręczenia tej przesyłki kurierskiej zgodnie z Regulaminem Wykonawcy. 

Wykonawca informuje, że doręcza przesyłki w standardowym maksymalnym terminie doręczenia D+2 – 

dzień nadania plus dwa dni robocze. W przypadku gdy Zamawiający wymaga doręczenia przesyłek w 
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dniu następnym po dniu nadania, przesyłki muszą zostać nadane do godz. 15.00 wraz ze 

świadczeniem dodatkowym np. do godz. 12.00. 

Wiąże się to z dodatkowymi kosztami nadania przesyłki. 

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na oszacowanie ceny przez Wykonawcę zgodnie z informacją 

zawartą powyżej określając godzinę doręczenia przesyłki na 12.00? 

Odpowiedź – TAK. 

 

Pytanie nr 16 

Załącznik 3a, Zadanie 1 - Pocztex Ekspres 24. W celu prawidłowej wyceny usługi prosimy o odpowiedź 

na poniższe pytania: 

a) Zadanie 1 wpis pozycja  pierwsza i ostatnia jest identyczna. Wykonawca wnosi o wskazanie różnic i 

informację czy obie pozycje mają pozostać do wyceny? 

b) Wykonawca wnosi o określenie przedziałów wagowych dla wskazanych przesyłek. 

c)  Czy Zamawiający będzie dodatkowo ubezpieczał przesyłki o wartość powyżej 5 000,00 zł? Jeżeli tak 

prosimy o wskazanie jaką wartość wymaga Zamawiający i dla jakiej ilości przesyłek Pocztex Ekspres 

24? 

Odpowiedź – załącznik nr 3a do SWZ został uzupełniony. Ad c – Zamawiający nie wymaga 

ubezpieczenia przesyłki dot.zadania 1 – Pocztex Ekspres24. 

 

Pytanie nr 17 

Załącznik nr 3 przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych (…) i zwrot przesyłek  po 

wyczerpaniu możliwości ich doręczenia. Wykonawca wnosi o dopisanie osobnej pozycji w Załączniku nr 

3a w zakresie optymalnego oszacowania ceny za zwrócone przesyłki. 

Odpowiedź – Załącznik nr 3a do SWZ został uzupełniony. 

 

Pytanie nr 18 

W  §5 ust 4 umowy Zamawiający zamieścił zapis: „Do dnia 7-go każdego miesiąca (…) Termin 

płatności Faktury VAT wynosi do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia 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 Wykonawcy?  

Odpowiedź – Zamawiający akceptuje termin płatności 21 dni kalendarzowych licząc od dnia 

wystawienia faktury, za dzień zapłaty przyjmuje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 19 

W formularzu ofertowym poz. 6 Zamawiający wpisał „Wyrażamy zgodę na termin płatności przelewem 

w terminie 30 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury Vat w siedzibie 

Zamawiającego”. 

Przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowej” faktury VAT. Ustawa o podatku od towarów i 

usług (Dz.U.2018.0.2174 t. j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.) w art. 106e wymienia jedynie niezbędne 

elementy, które musi zawierać faktura. W przypadku stwierdzenia niezgodności w fakturze 

Zamawiający zgłasza uwagi  do Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca wystawia 

dokument korygujący fakturę, który  zgodnie z ustawą nie zwalnia Zamawiającego z zapłaty za fakturę 

w wyznaczonym terminie. Dlatego zapis o poprawnie wystawionej fakturze nie może zostać 

zaakceptowany przez Wykonawcę, gdyż rodzi niebezpieczeństwo długoterminowego odwlekania z 
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zapłatą przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za zrealizowane usługi.  Dodatkowo zapis w ocenie 

Wykonawcy jest niespójny z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy. 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na następujący: „Rozliczenia za wykonane usługi pocztowe 

następować będą w okresach miesięcznych, w formie opłaty „z dołu", w terminie do 21 dni od daty 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze 

VAT, za dzień zapłaty przyjmie dzień uznania rachunku bankowego Poczty.” 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający akceptuje wyżej wskazaną zmianę zapisu? 

Odpowiedź – Zamawiający, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 18, dokona zmiany zapisu w Formularzu 

ofertowym. 

 

Pytanie nr 20 

W §6 ust. 2 Zamawiający wpisał: „Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli 

Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury po upływie 60 dni po terminie zapłaty mimo 

pisemnego wezwania wystosowanego do Zamawiającego przez Wykonawcę”. 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie §6 ust. 2 w całości. Zamawiający nie może narzucać rozwiązań 

dotyczących polityki windykacji u Wykonawcy.  

Odpowiedź – Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu. 

 

Pytanie nr 21 

W  §5 ust. 5 umowy szczegółowa specyfikacja  do faktury vat. Wykonawca informuje, że specyfikacja 

generowana z systemu fakturującego nie zawiera wymaganych przez Zamawiającego wszystkich 

danych. 

Pytanie: Czy Zamawiający uzna za prawidłową specyfikację generowaną z systemu generowania faktur 

Wykonawcy? 

Odpowiedź – TAK. Proszę o wskazanie zakresu danych. 

 

Pytanie nr 22 

W  §6 ust. 3d  umowy Zamawiający wpisał: „Wykonawca nie zapewnia właściwej jakości usług objętych 

umową t.j. w przypadku 2-krotnego nienależytego wykonania usługi objętej przedmiotem umowy”. 

Wykonawca ma wykonywać usługi dla Zamawiającego w okresie 3 lat w  ilości kilkunastu tysięcy sztuk. 

Wskazywanie przez Zamawiającego prawa do rozwiązania umowy w przypadku 2-krotnego 

nienależytego wykonania usług jest  zbyt wymagające i niemożliwe do spełnienia przez żadnego z 

Wykonawców. Tym bardziej, że rozwiązanie umowy wiąże się z naliczeniem kary również w dużej 

wysokości, co stawia pod wątpliwość udział w takiej umowie przez Wykonawców. 

Zwracamy się z prośbą o usuniecie §6 ust. 3d  w całości. 

Odpowiedź – Zamawiający dokonał zmiany na 3-krotnego. Umowa po zmianach. 

 

Pytanie nr 23 

Prosimy o potwierdzenie, że po dokonaniu wyboru Wykonawcy usług Zamawiający załączy do  umowy 

na wykonywanie usług pocztowych załączniki dotyczące realizacji usług pocztowych zgodnych z 

Regulaminami usług Wykonawcy uwzględniające postanowienia zawarte w zamówieniu oraz wzory 

potwierdzeń odbioru dla wymaganych dla siebie postepowań: 

 
✓ Formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych na zasadach ogólnych 

  
 Wymogi techniczne: 

1) gramatura papieru: papier offsetowy BD 140 – 200 g/m2   

2) wymiar druku*: 

• minimum 90 x 140 mm (część środkowa, bez listew bocznych); 

• optymalne wymiary:   

a) część środkowa, bez listew bocznych - 100 x 140 mm,   

b) całość druku, tj. część środkowa + listwy boczne - 100 x 160 mm,   

* wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją 2 mm   
3) listwy po obu stronach, perforacja pionowa pozwalająca na wyrwanie środkowej części 

druku bez jego uszkodzenia;  
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4) co najmniej 5 mm pasek kleju gwarantujący przyczepność do różnego rodzaju podłoża 

w zróżnicowanym zakresie temperatur zabezpieczony osłoną.   

 
Adres nadawcy przesyłki: 
- naniesiony w strefie prostokątnej w minimalnej odległości:   

• 40 mm od górnego brzegu 

przesyłki,   

• 5 mm od prawego brzegu,   

• 15 mm od dolnego brzegu.   

 W pasie 15 mm powyżej dolnej krawędzi strony przedniej druku (awers) oraz z prawej strony danych 
adresowych nadawcy nie można umieszczać żadnych napisów/nadruków.  
  
WAŻNE: Podczas sortowania przesyłek ich adresy rozpoznawane są automatycznie, dlatego dane na 
przesyłkach i formularzach  powinny być nanoszone kolorem niebieskim lub czarnym. 
Odpowiedź – TAK. 
 
 
 
 
 
 

    

          
Elżbieta Czeszewska 

           …………………………………… 

Dyrektor SP ZOZ MSWiA  
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