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Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi pocztowe i 

kurierskie”. 

  

 Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku  

przy ul. Marynarki Polskiej 148 wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, na które zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U.  Nr 19, poz. 177 ze  zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany 

zapisów treści SIWZ. 

Pytanie 1 

W odniesieniu do ust. 5 Załącznika nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, czy Zamawiający 

wyraża zgodę, aby żaden z wymiarów wysyłanych przez niego paczek nie przekroczył 1500 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 2 

W odniesieniu do ust. 15 i ust. 8 Załącznika nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, czy 

Zamawiający wyraża zgodę, aby w sytuacji gdy u Zamawiającego będzie wyznaczony dzień pracy w 

sobotę, odebrane w tym dniu przesyłki zostały nadane w następujący po tej sobocie pierwszy dzień 

roboczy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pkt. 15 odnosi się tylko do pojęcia dostarczanie i odbiór poczty, natomiast Zamawiający 

dopuszcza nadanie przesyłek w następujący po tej sobocie pierwszy dzień roboczy. 

Pytanie 3: 
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Odpowiedzi na pytania. 

Zmiana treści SIWZ 



W odniesieniu do § 4 ust. 5 Załącznika nr 2, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu o 

następującej treści: „Zestawienia, o których mowa wyżej stanowić będą załączniki do faktur”? 

Odpowiedź: 

Tak. W odpowiedzi na to zapytanie Zamawiający wykreśla zdanie drugie w§ 4 ust. 5 projektu umowy, 

który otrzymuje brzmienie: 

„5.Zestawienia odebranych oraz przyjętych przesyłek z uwzględnieniem ich rodzajów i wagi oraz 

zestawienia innych usług objętych przedmiotem umowy wraz z podaniem ilości, potwierdzone przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, stanowić będą podstawę wystawienia faktury”. 

Pytanie 4: 

W odniesieniu do § 5 ust. 3 Załącznika nr 2, czy istnieje możliwość uznania za termin zapłaty daty 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 5: 

W odniesieniu do § 8 ust. 1 Załącznika nr 2, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kwoty 

kary umownej w razie rozwiązania umowy na 5% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 6: 

W odniesieniu do § 8 ust. 3 Załącznika nr 2, Czy Zamawiający może określić jakie konkretnie uchybienia 

ma na myśli w zakresie dokumentowania odbioru i przyjęcia przesyłek opisanego w § 2 ust. 3? 

Odpowiedź: 

Nieodebranie przesyłki oraz nieudokumentowanie odbioru (brak potwierdzonego przez Wykonawcę 

zestawienia)  stanowi uchybienie podlegające karze.   

Pytanie 7: 

W odniesieniu do § 8 ust. 3 Załącznika nr 2, czy w kwestii nie zapewnienia przez Wykonawcę możliwości 

przyjęcia przesyłek zgodnie z § 2 ust. 2 umowy istnieje możliwość zastosowania kary przewidzianej na tę 

okoliczność w regulaminie Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 8: 

W odniesieniu do § 10 ust. 1 Załącznika nr 2, czy Zamawiający może sprecyzować co rozumie pod 

pojęciem wykonywania usługi niezgodnie z warunkami umowy? 

Odpowiedź: 

Pod pojęciem wykonania usługi niezgodnie z warunkami umowy Zamawiający rozumie wykonanie usług 

niezgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy pt. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. 

Pytanie 9: 

Czy w formularzu cenowym poz. 3 oraz poz. 7 Zamawiający może określić czy przesyłki dotyczą krajów 

europejskich czy pozaeuropejskich? 



Odpowiedź. 

Przesyłki dotyczą krajów europejskich. 

Pytanie 10: 

Czy w formularzu cenowym poz. 4 oraz poz. 8 Zamawiający może wskazać kontynenty bądź kraje, do 

których planuje wysyłać przesyłki? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź pkt.9. 

Pytanie 11: 

Czy w formularzu cenowym poz. 11 Zamawiający może wskazać  wagę i gabaryt przesyłek listowych 

poleconych, których zwrot dotyczy? 

Odpowiedź: 

Poz. 11 dotyczy wyłącznie zwrotu przesyłek uprzednio nadanych przez Zamawiającego. Zamawiający nie 

jest w stanie określić wagi i gabarytów zwracanych w przyszłości przesyłek.   

 

Udzielone odpowiedzi należy uwzględnić przygotowując ofertę.  

Biorąc pod uwagę treść udzielonych   wyjaśnień należy stwierdzić, iż nie jest wymagane przedłużenie 

terminu składania ofert. 

 

       

      Przewodniczący Komisji Przetargowej 

       

       Aleksandra Łomowska  


