MINISTERSTWO ZDROWIA

Warszawa, 21.01.2013 r.

Biuro Dyrektora Generalnego
MZ-AGZ-270-9240-2/JP/13
WSZCZYSCY WYKONAWCY

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest świadczenie usługi pocztowej, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego Nr MZ-AGZ-270-9240/JP/13, wpłynęły zapytania.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), poniżej przedstawiam

treść pytań

i odpowiedzi:
1. Załącznik nr 1 ppkt. 1 oraz załącznik nr 4 § 1 do SIWZ – przedmiotem zamówienia jest
świadczenie powszechnych usług pocztowych. Nie jest usługą powszechną przesyłka na
warunkach szczególnych oraz odbiór przesyłek z siedziby Klienta. Czy Zamawiający
przewiduje doprecyzowanie zapisów SIWZ w tym zakresie?
Zdaniem Zamawiającego zapis jest precyzyjny. Głównym przedmiotem są powszechne
usługi pocztowe, natomiast nadawanie przesyłek na warunkach szczególnych i odbiór
przesyłek z siedziby to dodatkowe przedmioty objęte również zamówieniem.
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w Załączniku nr 1 do SWIZ
ppkt. 2: „Gabaryt B to przesyłka o wymiarach:
Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokość 500 mm,
wysokość 300 mm
Maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość
nie może być większa niż 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć
1500 mm”
Proponujemy zapis:
„Gabaryt B to przesyłka o wymiarach:
Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm
lub szerokość 230 mm
Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm przy czym największy z tych
wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600”
Na postawie art. 38 ust. 4 ustawy, zamawiający dokonuje zmiany w załączniku Nr 1
do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia polegającej na wykreśleniu dotychczasowej
treści w ppkt. 2:
„Gabaryt B to przesyłka o wymiarach:
Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokość 500 mm,
wysokość 300 mm

Maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż
długość nie może być większa niż 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może
przekroczyć 1500 mm”
i wpisaniu w to miejsce:
Gabaryt B to przesyłka o wymiarach:
Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość
325 mm lub szerokość 230 mm
Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm przy czym największy
z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 m.
3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w Załączniku nr 1 do SWIZ ppkt. 3
Gabaryt B:
„Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub długość 500 mm
lub szerokość 500 mm”
„Maksimum – suma długości i największego obwodu w innym kierunku niż długość nie może
być większa niż 30000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.”
Proponujemy zapis:
„Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokość 500 mm,
wysokość 300 mm”
„Maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż
długość nie może być większa niż 3000mm, przy czym największy wymiar nie może
przekroczyć 1500 mm.”
Na postawie art. 38 ust. 4 ustawy, zamawiający dokonuje zmiany w załączniku Nr 1
do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia polegającej na wykreśleniu dotychczasowej
treści w ppkt. 3:
Gabaryt B:
„Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub długość 500 mm
lub szerokość 500 mm”
„Maksimum – suma długości i największego obwodu w innym kierunku niż długość nie
może być większa niż 30000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć
1500 mm.”
i wpisaniu w to miejsce:
Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokość
500 mm, wysokość 300 mm
Maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż
długość nie może być większa niż 3000mm, przy czym największy wymiar nie może
przekroczyć 1500 mm.
4. Załącznik nr 1 do SIWZ ppkt. 4 – czy Zamawiający dopuszcza odbiór korespondencji
z Kancelarii Ogólnej mieszczącej się przy ulicy Miodowej 15 w Warszawie w innym
przedziale godzinowym?
Zamawiający podtrzymuje odbiór korespondencji w podanym przedziale godzinowym.
5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w Załączniku nr 1 ppkt. 2 ust. f):
„polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka najszybszej
kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru”
Proponujemy zapis:

„polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłka najszybszej
kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru”
Na postawie art. 38 ust. 4 ustawy, zamawiający dokonuje zmiany w załączniku Nr 1
do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia polegającej na wykreśleniu dotychczasowej
treści w ppkt. 2 ust. f:
„polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka najszybszej
kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru”
i wpisaniu w to miejsce:
polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłka
najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona
za pokwitowaniem odbioru.

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu zawartego w załączniku nr 1
do SIWZ ppkt. 10:
„Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie zgodnie
z regulaminem Wykonawcy o ile nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia
następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego.”
Proponujemy zapis:
„Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie zgodnie
z regulaminem Wykonawcy.”
Zamawiający podtrzymuje swój wymóg dotyczący nadawania przesyłek objętych
przedmiotem zamówienia w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego.
7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość uwzględnienia w Załączniku nr 1 ppkt 2 lit. h)
przesyłek na warunkach szczególnych, o których mowa w ppkt 13? Nieuwzględnienie w/w
przesyłek w ppkt 2 skutkowało będzie nieobjęciem ich umową.
Na postawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku Nr 1
do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia polegającej na dopisaniu w ppkt.2 pod lit. h:
h) przesyłki na warunkach szczególnych, które nie zostały uwzględnione w wykazie
ilości przesyłek pocztowych i paczek Ministerstwa Zdrowia
8. Załącznik nr 1 ppkt. 13 oraz załącznik nr 4 § 1 lit. b. do SIWZ – przedmiotem zamówienia
jest świadczenie powszechnych usług pocztowych. Nie jest usługą powszechną przesyłka na
warunkach szczególnych. Czy Zamawiający przewiduje doprecyzowanie zapisów SIWZ
w tym zakresie?
Odpowiedź w pkt. 1.
9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w załączniku nr 4 § 1 ustęp 2:
„Świadczenie usług pocztowych odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz
ofertą Wykonawcy z dnia ………., zwaną dalej ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.”
Proponujemy zapis:

„Świadczenie usług pocztowych odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz
cennikiem obowiązującym w dniu wykonywania usługi.”
Zamawiający podtrzymuje swój wymóg.
10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w załączniku nr 4 § 3 ustęp 3:
„Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy. Podstawą obliczania wynagrodzenia
Wykonawcy za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku możliwości ich
doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzone co do ilości i wagi na podstawie
dokumentów nadawczych lub oddawczych w miesięcznym okresie rozliczeniowym będą stawki
podane w ofercie.
Proponujemy zapis:
„Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy. Podstawą obliczania wynagrodzenia
Wykonawcy za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku możliwości ich
doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzone co do ilości i wagi na podstawie
dokumentów nadawczych lub oddawczych w miesięcznym okresie rozliczeniowym będą stawki
zawarte w cenniku usług pocztowych obowiązującym w dniu nadania przesyłek.”
Zamawiający podtrzymuje swój wymóg.
11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w wykazie przesyłek pocztowych oraz
w „ofercie” stanowiącej załącznik nr 2 do umowy odnośnie przedziału wagowego do 50 gram
dla przesyłek krajowych? Od stycznia 2013 roku dla przesyłek do 350 gram obowiązuje ta
sama cena.
Zdaniem Zamawiającego nie jest to istotne dla sporządzenia oferty.
12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w wykazie przesyłek pocztowych oraz
w „ofercie” stanowiącej załącznik nr 2 do umowy:
„8. listy polecone ekonomiczne zagraniczne strefa A
9. listy polecone ekonomiczne zagraniczne strefa A z potwierdzeniem odbioru
58. listy polecone ekonomiczne zagraniczne strefa A
59. listy polecone ekonomiczne zagraniczne strefa A z potwierdzeniem odbioru”
Proponujemy zapis:
„8. listy polecone ekonomiczne zagraniczne kraje europejskie
9. listy polecone ekonomiczne zagraniczne kraje europejskie z potwierdzeniem odbioru
58. listy polecone ekonomiczne zagraniczne kraje europejskie
59. listy polecone ekonomiczne zagraniczne kraje europejskie z potwierdzeniem odbioru”
Na postawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku Nr 1
do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia polegającej wykreśleniu z Wykazu przesyłek
pocztowych dotychczasowej treści:
„8. listy polecone ekonomiczne zagraniczne strefa A
9. listy polecone ekonomiczne zagraniczne strefa A z potwierdzeniem odbioru
58. listy polecone ekonomiczne zagraniczne strefa A
59. listy polecone ekonomiczne zagraniczne strefa A z potwierdzeniem odbioru”
i wpisaniu w te miejsca odpowiednio:
8. listy polecone ekonomiczne zagraniczne kraje europejskie
9. listy polecone ekonomiczne zagraniczne kraje europejskie z potwierdzeniem odbioru

58. listy polecone ekonomiczne zagraniczne kraje europejskie
59. listy polecone ekonomiczne zagraniczne kraje europejskie z potwierdzeniem odbioru
Analogicznej zmiany Zamawiający dokonuje w Formularzu Oferty cenowej.
13. Usługa odbioru korespondencji jest usługą płatną. Czy w związku z tym Zamawiający
uwzględni usługę w formularzu cenowym?
Przedmiotowy zapis jest ujęty we wzorze Oferty, stanowiącej załącznik Nr 2 do SIWZ.
14. Czy po wyborze oferty WYKONAWCY, Zamawiający dopuszcza możliwość dodania
do umowy załączników uwzględniających placówki nadawcze oraz oddawcze odpowiadające
jednostkom Zamawiającego? Pisemna wymiana załączników posiada moc wiążącą i nie
powoduje konieczności sporządzania aneksu do umowy.
TAK, Zamawiający dopuszcza przedmiotowe rozwiązanie, chociaż we wzorze Oferty
także należy wskazać placówką nadawczą oraz oddawczą odpowiadającą siedzibie
Zamawiającego.

15. SIWZ, Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ nie uwzględniają regulaminów
Wykonawcy. WYKONAWCA świadczy usługi m.in. w oparciu o „Regulamin Świadczenia ...
W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza po wyborze oferty WYKONAWCY
dodanie do umowy zapisów dotyczących regulaminu Wykonawcy mających zastosowanie
w przedmiotowym postępowaniu?
W załączniku Nr 4 – wzorze umowy w § 1 ust. 4 Zamawiający określił:
Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą Prawo pocztowe z dnia
23 listopada 2012 r. i wewnętrznymi regulaminami Wykonawcy, wydanymi na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
16. Czy po wyborze oferty WYKONAWCY, Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do
umowy zapisów dotyczących regulaminu Wykonawcy mającego zastosowanie w przypadku
odbioru przesyłek......
Odpowiedź jak w pkt. 15.
17. Czy Zamawiający dopuszcza możliwości wprowadzenia do treści Umowy poniższego
zapisu dotyczącego podatku VAT:
Świadczenie usług pocztowych, z wyłączeniem usługi odbioru korespondencji, na dzień
zawarcia umowy jest zwolnione z podatku od towarów i usług. Jeżeli w trakcie
obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający
zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według
obowiązującej stawki.
Sprawę reguluje zapis SIWZ pkt. XV. ZMIANY DO UMOWY
18. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w Załączniku nr 4 do SWIZ § 2
ust.1:

„Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony przetwarzanych danych
osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).”
Proponujemy zapis:
„Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony przetwarzanych danych
osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 12 czerwca
2003 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2008 r. nr 189, poz.1159 z późn. zm.).”
Na postawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku Nr 4
do SIWZ – wzorze umowy polegającej na wykreśleniu dotychczasowej treści § 2 ust.1:
„Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony przetwarzanych
danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).”
i wpisaniu w to miejsce:
Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony przetwarzanych
danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia
12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2008 r. nr 189, poz.1159 z późn. zm.).
19. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w Załączniku nr 4 do SIWZ § 4
ustęp 2:
„W przypadku nieterminowego regulowania należności Wykonawca może obciążyć
Zamawiającego odsetkami ustawowymi, o ile faktura wpłynie do Zamawiającego w terminie
nie dłuższym niż 7 dni od daty jej wystawienia.”
Proponujemy zapis:
„W przypadku nieterminowego regulowania należności Wykonawca może obciążyć
Zamawiającego odsetkami ustawowymi.”
Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.
20. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w Załączniku nr 1 do SIWZ
ppkt 3:
„a) zwykłe – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii
b) priorytetowe – paczki rejestrowane najszybszej kategorii”
Proponujemy zapis:
„a) zwykłe – paczki nie będące paczkami najszybszej kategorii
b) priorytetowe – paczki najszybszej kategorii”
Na postawie art. 38 ust. 4 ustawy, zamawiający dokonuje zmiany w załączniku Nr 1
do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia polegającej na wykreśleniu dotychczasowej
treści w ppkt. 3:
„a) zwykłe – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii
b) priorytetowe – paczki rejestrowane najszybszej kategorii”
i wpisaniu w to miejsce:
a) zwykłe – paczki nie będące paczkami najszybszej kategorii
b) priorytetowe – paczki najszybszej kategorii”

