
                                                                                                              Białystok 22.05.15r.

                                                                                   Wszyscy zainteresowani wykonawcy

Dotyczy: zapytania ofertowego:”Świadczenie usług pocztowych i nadawanie telegramów w okresie
od 01.06.2015 r. do 31.12.2016 r. dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Zamawiający Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Białymstoku przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz 
modyfikacje do treści Zapytania Ofertowego.

PYTANIE NR 1: 

a) Czy Zamawiający przewiduje nadawanie przesyłek wymagających zastosowania trybów 
wskazanych w art. 57 § 5 pkt. 2 KPA, art. 12 § 6 pkt. 2 Ordynacji podatkowej lub ewentualnie 
innych analogicznych przepisów (np. art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego)? W przypadku
udzielenia twierdzącej odpowiedzi na wskazane pytanie, Wykonawca wnosi o wskazanie 
szacunkowych wolumentów tego typu przesyłek.

ODPOWIEDŹ: 
- Tak,przewiduje nadawanie takich przesyłek. Nie jest możliwym wskazanie szacunkowych 
wolumenów tego typu przesyłek.

b) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez innych wykonawców niż Poczta 
Polska S.A.?

ODPOWIEDŹ:
- Tak, dopuszcza.

 c) Jeśli tak, to na jakich zasadach dokonywane będą rozliczania usługi pośrednictwa przy 
wykonywaniu tzw. przesyłek terminowych. Czy wynagrodzenie operatora alternatywnego 
uiszczane będzie na podstawie cennika załączonego do oferty, zgodnie z § 3 ust. 4 wzoru umowy, 
czy też Zamawiający dokona modyfikacji Zapytania poprzez wyodrębnienie takiej pozycji w 
formularzu cenowym ?

ODPOWIEDŹ:
- Wynagrodzenie rozliczane zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Szpital nie wyodrębni 
pozycji w formularzu cenowym.

PYTANIE NR 2:

- Czy Wykonawca dobrze interpretuje, że w razie wyboru innego wykonawcy,aniżeli operator 
wyznaczony, wykonawca ten będzie świadczył usługi pocztowe na podstawie ustawy Prawo 
Pocztowe, własnego regulaminu oraz niniejszej umowy z pominięciem ww. rozporządzenia ?

ODPOWIEDŹ:
- Nie, interpretacja nieprawidłowa. Wykonawca będzie świadczył usługę na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa i umowy, a nie regulaminu wewnętrznego. Zamawiający 
wykreśla z pkt. 2 lit. c Opisu Przedmiotu Zamówienia rozporządzenie Ministra Administracji i 



Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych 
przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r. poz.545).

PYTANIE NR 3:

- Wykonawca zwraca się o wskazanie ilości paczek (za pobraniem opłaty).

ODPOWIEDŹ:
-  W razie  konieczności  wysłania  paczki  trybem pobraniowym Zamawiający będzie  korzystał  z
zapisu pkt. 19 Zapytania ofertowego.

PYTANIE NR 4:

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie zapisu w Zapytaniu ofertowym dotyczącego 
dostarczania przesyłek w przeciągu 24 godzin.

ODPOWIEDŹ:
- Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu z Zapytania ofertowego ze względu na 
specyfikę swojej działalności, gdzie zachodzi potrzeba dostarczenia przesyłki w przeciągu 24 
godzin.


