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Szczecin, dn. 28.12.2015r. 
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
- USZCZEGÓŁOWIENIE 

 
dot.: ”Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym  dla Samodzielnego Publicznego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie” 
 
W związku z otrzymaniem wniosku o uszczegółowienie odpowiedzi Zamawiającego, poniżej przedstawiamy, co 
następuje: 
 
Pytania: 
 
4. W opisie przedmiotu zapytania w rozdziale I pkt.8 Zamawiający wyszczególnił realizacja usługi w formie 

przerzuconej na adresata. Prosimy o uszczegółowienie niniejszego zapisu, tj. jakiej grupy przesyłek 
realizacja usługi będzie dotyczyła: 
- przesyłki listowe zwykłe ekonomiczne,  
- przesyłki polecone ekonomiczne?  
Ponadto prosimy o wskazanie wagi przesyłek i udzielenie odpowiedzi, czy niniejsze przesyłki zastały zawarte  
w tabeli w Formularzu ofertowym? 
 
Odp.: Usługi takie w praktyce nie były dotychczas realizowane, zapis został umieszczony na wypadek, gdyby 
zaistniała taka konieczność (w takim przypadku usługa będzie rozliczana zgodnie z Cennikiem Wykonawcy). 
Nie zostało to ujęte w formularzu ofertowym, co oznacza, że nie należy uwzględniać powyższego w wycenie. 
 

8. W Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 w zamieszczonej tabeli Zamawiający wyszczególnił ”Polecone 
Priorytetowe zagraniczne”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli przesyłki polecone 
priorytetowe zagraniczne o wadze do 50g kierowane do krajów europejskich. 
 
Odp.: W związku z faktem, że dotychczas realizowane przesyłki mieściły się w przedziale wagowym do 50 g, 
należy przyjąć, że powyższe dotyczy takich właśnie przesyłek. 
 

9. W Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 w zamieszczonej tabeli Zamawiający wyszczególnił „usługa: 
polecenie do przesyłek zagranicznych”. Z uwagi, iż w cennikach Wykonawców polecenie jest wliczone w 
cenę nadania przesyłek poleconych zagranicznych, prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca w niniejszej 
pozycji wykaże pełną cenę za wysłanie przez Zmawiającego przesyłki poleconej priorytetowej do krajów 
europejskich  o wadze do 50 g. 
 
Odp.: W związku z faktem, że dotychczas realizowane przesyłki mieściły się w przedziale wagowym do 50 g, 
należy przyjąć, że powyższe dotyczy takich właśnie przesyłek. 
 

10. W Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 w zamieszczonej tabeli Zamawiający wyszczególnił „Polecenie 
Priorytetowe zagraniczne, usługa: potwierdzenie odbioru zagraniczne”. Prosimy o potwierdzenie, iż w 
niniejszej pozycji Wykonawca ma wykazać tylko opłatę dodatkową za samą usługę potwierdzenie odbioru w 
obrocie zagranicznym. 
 
Odp.: Zamawiający potwierdza powyższe. 
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11. W Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 w zamieszczonej tabeli Zamawiający wyszczególnił „Polecone 
Priorytetowe”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli przesyłki polecone priorytetowe w 
obrocie krajowym. 
 
Odp.: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
12. W Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 w zamieszczonej tabeli Zamawiający wyszczególnił „Polecone ze 

zwrotnym poświadczeniem odbioru”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli przesyłki listowe 
polecone ekonomiczne ze zwrotnym poświadczeniem odbioru w obrocie krajowym o wadze od 100 do 350g? 
 
Odp.: W związku z faktem, że dotychczas realizowane przesyłki mieściły się w przedziale wagowym od 100 
do 350 g, należy przyjąć, że powyższe dotyczy takich właśnie przesyłek. 

 
13. W Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 w zamieszczonej tabeli Zamawiający wyszczególnił „Polecone 

priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru”. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający ma na myśli 
przesyłki listowe polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru w obrocie krajowym o wadze 
od 100 do 350g? 
 
Odp.: W związku z faktem, że dotychczas realizowane przesyłki mieściły się w przedziale wagowym od 100 
do 350 g, należy przyjąć, że powyższe dotyczy takich właśnie przesyłek. 

 
14. W Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 w zamieszczonej tabeli Zamawiający wyszczególnił „Zwykłe 

Priorytetowe zagraniczne waga 50-100g”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli przesyłki 
listowe nierejestrowane priorytetowe zagraniczne o wadze od 50-100g kierowane do krajów europejskich. 
 
Odp.: W związku z faktem, że dotychczas realizowane przesyłki mieściły się w przedziale wagowym od 50 do 
100 g i kierowane były do krajów europejskich, należy przyjąć, że powyższe dotyczy takich właśnie przesyłek. 

 
17. Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert na dzień 29.12.2015r. 

 
Odp.: Brak podstaw do przesunięcia terminu. 

 
 
 

Małgorzata Usielska 
Dyrektor 
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