
Świętochłowice, dn. 12.04.2016 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  postępowania na usługi pocztowe, znak sprawy 20/ZA/16

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach  sp.  z  o.o.  udziela  odpowiedzi  na 
następujące pytania:

Pytanie 1:
Czy możliwe jest doprecyzowane, jaką Strefę Zamawiający miał na myśli,  gdzie: Strefa B 
obejmuje obszar Ameryki Północnej i Afryki, Strefa C: Ameryki Południowej, Środkowej i 
Azji,  Strefa D: Australii  i  Oceanii?  Podanie szczegółowych informacji  o przewidywanych 
przesyłkach  pozwoli  Wykonawcy  na  precyzyjne  określenie  kosztów  usługi,  a 
Zamawiającemu – w ocenie Wykonawcy – przyniesie bez wątpienia wymierne korzyści, w 
szczególności obniży koszty ponoszone przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający doprecyzuje formularz ofertowy.

Pytanie 2:
Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie zmiana do obecnego artykułu 13 Światowej 
Konwencji  Pocztowej,  która  polega  na  rezygnacji  krajów  członkowskich  Światowego 
Związku  Pocztowego  ze  świadczenia  fakultatywnej  usługi  polecenia  dla  przesyłek 
ekonomicznych. Tym samym, została zlikwidowana kategoria ekonomiczne przesyłki listowe 
polecone w obrocie  zagranicznym.  Usługa przesyłka  polecona jest  świadczona tylko  jako 
usługa priorytetowa. Usługa przesyłka rejestrowana ekonomiczna w obrocie zagranicznym w 
formularzu ofertowym stanowi część Załącznika nr 1 oraz Załącznika Nr 5 do SIWZ.
W  związku  z  powyższym  wnosimy  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  zmiany  i 
potraktowanie  tych  przesyłek  jako  przesyłki  rejestrowane  priorytetowe  oraz  modyfikację 
pozycji dotyczących listów poleconych ekonomicznych zagranicznych.

Odp.: Zamawiający  wykreśla  kategorię  Przesyłki  rejestrowane  nie  będące  przesyłkami 
najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym obszar Europy (ekonomiczne polecone) – poz. 
9  oraz  Przesyłki  rejestrowane  nie  będące  przesyłkami  najszybszej  kategorii  w  obrocie 
zagranicznym poza obszarem Europy (ekonomiczne polecone) – poz. 11

Pytanie 3:
Od  01.01.2015r.  Poczta  Polska  S.A.  nie  świadczy  usługi  „przesyłka  na  warunkach 
szczególnych” .
W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie powyższej pozycji z formularza cenowego.

Odp.: Zamawiający wykreśla.
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