
  W dniu 16.11.2021 r. wpłynęły do zamawiającego pytania o poniższej treści: 

 

1. W Formularzu ofertowym Zamawiający wpisał w pozycji: 

a)l.p. 1-3 przesyłki kurierskie  (nadawane w serwisie krajowym (teren całego kraju) w przedziałach 

wagowych od 1 do 30 kg oraz  

b)l.p. 2 – przesyłki kurierskie na warunkach szczególnych czyli ostrożnie krajowe waga do 5 kg 

c)l.p. 1 zwroty w serwisie krajowym (teren całego kraju) w przedziałach wagowych od 1 do 30 kg. 

W związku ze zmianą warunków świadczenia usługi kurierskiej u Wykonawcy z dniem 15.11.2021r. i 

uzależnieniem cen przesyłek od wymiarów przesyłek, Wykonawca wnosi o wskazanie orientacyjnych 

wymiarów przesyłek planowanych do nadania.  

Pozwoli to na właściwe określenie ceny usługi. Brak wskazania przykładowych wymiarów przesyłek 

spowoduje, że oferta będzie musiała zostać wyceniona wg największych wymiarów przesyłki,                   

co znacząco zawyży wycenę usługi. 

Poniżej podajemy wymiary przesyłek kurierskich funkcjonujące u Wykonawcy: 

Format S – wymiar maksymalny: 9x40x65 cm, najdłuższy bok do 120 cm, waga do 20 kg. 

Format M – wymiar maksymalny: 20x40x65 cm, najdłuższy bok do 120 cm, waga do 20 kg, 

Format L – wymiar maksymalny: 42x40x65 cm, najdłuższy bok do 120 cm, waga do 20 kg, 

Format XL – wymiar maksymalny 60x60x70 cm, najdłuższy bok do 120 cm, waga do 20 kg. 

Format 2XL – jeżeli którykolwiek z wymiarów lub masa przekracza parametry z formatu XL,                                  

Wymiar maksymalny: Wysokość + szerokość + długość=<250cm (maksymalna długość = 120 cm). 

Prosimy o wskazanie przykładowych formatów dla wyżej wymienionych pozycji w formularzu 

cenowym. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia formularz cenowy. 

 

2. Zamawiający w formularzu cenowym w pozycji 2 wpisał: krajowa 3 szt. 

Prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to przesyłki kurierskiej krajowej o wadze do 5 kg na warunkach 

szczególnych – ostrożnie. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający potwierdza. 

 

3. Zamawiający w formularzu cenowym w pozycji 3 wpisał: Niemcy2 szt. 

Prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to przesyłki kurierskiej zagranicznej do Niemiec o wadze do 5 kg 

bez świadczenia dodatkowego. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający potwierdza i zmienia formularz cenowy 

 



4. Zamawiający we wzorze umowy w §7 pkt. 1 wpisał szacunkową całkowitą wartość umowy w 

wysokości 22.340,04 zł netto. Jednocześnie od tej wartości naliczana jest kara w wysokości 10% w 

przypadku odstąpienia od umowy . 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wybrania oferty, której Wykonawca wskaże wartość w 

formularzu cenowym na poziomie  wyższym  od wartości szacunkowej wpisanej w umowie wartość 

ta nie ulegnie zmianie dla potrzeb naliczenia kary i pozostanie na poziomie 22.340,04 zł. 

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający potwierdza. 

 

5. W związku dodatkowymi pytaniami oraz krótkim okresem pozostającym do złożenia oferty 

zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert i wskazanie terminu który umożliwi 

potencjalnym Wykonawcom zapoznanie się z odpowiedziami Zamawiającego przygotowanie i 

złożenie oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający informuje, że zamawiający wydłużył termin składania ofert 

do dnia 19.11.2021. 

 

Z up. Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Paweł Szumny 

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 

                                          /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


