
SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 
ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin 
tel.: 91 44 27 100, faks: 91 44 27 101 

Szczecin, dnia 08.12.2016 r. 

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu 

SCŚ-SO.331.11.2016.MG 

 
Dot. pytań do ogłoszenia w postępowaniu na: „Przyjmowanie i wypłata przekazów 
pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie 
Centrum Świadczeń  w Szczecinie w 2017 roku” 
 

 

Sprawa: zamówienie społeczne postępowanie nr SCŚ-SO.331.11.2016.MG 
 

1. W treści umowy dołączonej do SIWZ w § 2 ust. 9 znajduje się następujący zapis: 

„Świadczenie nie podjęte przez adresata zostanie zwrócone na rachunek bankowy Zamawiającego 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni po upływie ostatecznego terminu odbioru 

przekazu o którym mowa w ust. 8.” 

Informujemy, iż nie jesteśmy w stanie spełnić wskazanego wymogu. Zwrot niewypłaconego 

świadczenia może zostać dokonany wyłącznie na podstawie oryginalnego przekazu natomiast 

placówka pocztowa świadcząca usługę nie posiada takich uprawnień. Niewypłacone 

świadczenia/blankiety muszą zostać odesłane do Centrum Obsługi Finansowej. W związku z 

powyższym czy Zamawiający dopuszcza zmianę powyższego zapisu na:  

„Świadczenie nie podjęte przez adresata zostanie zwrócone na rachunek bankowy Zamawiającego 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych po upływie ostatecznego 

terminu odbioru przekazu o którym mowa w ust. 8.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na następujący: 

„Świadczenie nie podjęte przez adresata zostanie zwrócone na rachunek bankowy Zamawiającego 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych po upływie ostatecznego 

terminu odbioru przekazu o którym mowa w ust. 8.  

 

2. W treści umowy dołączonej do SIWZ w § 3 ust. 4 znajduje się następujący zapis: 

„Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

dokumentów, o których mowa w ust. 3, na rachunek bankowy wykonawcy …..” 

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu zapłaty na 21 dni przy zachowaniu terminu płatności 

liczonego od dnia wystawienia faktury. Powyższa prośba jest spowodowana tym, że Poczta Polska 

kieruje się procedurami określonymi centralnie dla całej Polski w kwestii wystawiania faktur. 

Kwestia ustalenia momentu doręczenia faktury i liczenia ewentualnych odsetek od zaległości jest 

dużym utrudnieniem. Spowodowane jest to scentralizowanym systemem rozliczeń oraz ustaleniem 

faktycznego momentu odbioru przesyłki. 

 

Odpowiedź: 



Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie. 

 

3. W załączniku nr 1 do Umowy – wzór blankietu przekazu widnieje oznaczenie „PRZEKAZ” – 

prosimy o zmianę nazwy na „PRZEKAZ PIENIĘŻNY”. Zmiana nazwy blankietu będzie miała istotne 

znaczenie podczas procesu rozliczeniowego.  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do Umowy.  
 

4. W treści umowy dołączonej do SIWZ w § 3 ust 3 mowa jest o zestawieniu. Czy chodzi tu o 

zestawienie niewypłaconych świadczeń ?  

 

Odpowiedź: 

W § 3 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 6 do ogłoszenia) Zamawiający ma na myśli zestawienie 

niewypłaconych świadczeń. 

5. Czy Zamawiający życzy sobie aby blankiety niewypłaconych świadczeń zostały do niego odesłane? 

Odpowiedź: 

Tak. Wykonawca jest zobowiązany do odesłania blankietów niewypłaconych świadczeń. 

 

6. Czy Zamawiający życzy sobie aby blankiety wypłaconych świadczeń zostały do niego odesłane, 

czy archiwizacja ma zostać przeprowadzona u Wykonawcy, jeżeli tak to przez jaki okres? 

Odpowiedź: 
 Archiwizacja blankietów wypłaconych świadczeń będzie prowadzona przez wykonawcę przez  
okres 5 lat. 

7. Czy nadanie przekazów będzie odbywało się kilkukrotnie w ciągu miesiąca. W przypadku 

jednorazowego nadania prosimy o określenie terminu. Dodatkowo prosimy o uzupełnienie zapisów 

umowy w tym zakresie. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość, że wystąpi konieczność dodatkowego nadania przekazów. 
Sytuacja taka będzie mieć jednak charakter incydentalny. Nadmieniamy, iż w 2016 roku tylko raz 
miała miejsce taka sytuacja.  
Zamawiający uzupełnia wzór umowy o załącznik nr 6 – harmonogram terminów przekazywania                     
i realizacji list wypłat w 2017 roku. 

8. W nawiązaniu do pkt. 7 prosimy o ustalenie godziny granicznej dostarczenia przekazów do 

placówki pocztowej. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający będzie dostarczał przekazy do godz. 13.00 
 

9. W załączniku nr 6 do SIWZ par. 1 ust. 1 Zamawiający wpisał, że 10 przekazów będzie nadanych 

poza obszar Gminy Miasta szczecin. Czy Zamawiający może wskazać adresy docelowe tych 

przekazów (wskazać miejscowości z kodami PNA? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie jest w stanie wskazać adresów przekazów nadanych poza obszar Gminy Miasta 

Szczecin. 

10. Czy wysyłane co m-c przekazy będą pod te same adresy, czy będą ulegały zmianie? 

Odpowiedź: 

Adresy pod które będą wysyłane przekazy mogą ulegać zmianie.  

11. Czy Zamawiający może dostarczyć w formie elektronicznej zestawienie nadawanych przekazów? 

Jeżeli tak w jakim formacie? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie będzie dostarczał zestawienia nadawanych przekazów w formie elektronicznej. 



 

12. W załączniku nr 1 w opisie przedmiotu zamówienia ust. 3 pkt. 3, ppkt.f) oraz w umowie  par. 2 ust. 

6 Zamawiający wskazał 4 dni jako maksymalny termin doręczenia przekazu adresatowi od daty 

otrzymania od Zamawiającego zestawienia wypłat i środków pieniężnych na wypłaty.  

Biorąc pod uwagę, że niektóre przekazy będą nadawane poza obszar powiatu szczecińskiego ( w 

tym min. Gorzów Wlkp., Bydgoszcz, Koszalin) prosimy o modyfikację zapisu dotyczącego terminu 

doręczenia przekazu z 4 dni na 6 dni roboczych lub podział terminów doręczenia przekazów na: 

a) przekazy doręczane na terenie gminy Szczecin – 4 dni robocze, 

b) przekazy doręczane poza Gminę Szczecin – 5 dni roboczych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 do ogłoszenia w następujący sposób: 

Wykonawca z zastrzeżeniem ust. 7 zobowiązany jest od daty wskazanej w kolumnie „Termin 

rozpoczęcia realizacji list wypłat” harmonogramu terminów realizacji wypłat, doręczyć przekaz 

adresatowi: 

a) na terenie Gminy Szczecin – w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych; 

b) poza Gminę Szczecin – w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. 

13.  W treści Umowy w § 5 ust. 5 widnieje zapis: 

„Karę umowną Wykonawca przekazuje na wezwanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty jego 

otrzymania, na rachunek bankowy  wskazany w tym wezwaniu”. 

Zwracamy się z prośba o rozszerzenie zapisu w brzmieniu: 

„Karę umowną Wykonawca przekazuje na wezwanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty jego 

otrzymania, na rachunek bankowy  wskazany w tym wezwaniu. Zamawiający uprzednio wezwie 

Wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 5 ust. 5 treści załącznika nr 6 w następujący sposób: 

Karę umowną Wykonawca przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w 

wezwaniu do zapłaty. Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawcę do wyjaśnień i oceni zasadność 

tych wyjaśnień. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień w ciągu 7 dni od daty 

wezwania.  

14. W związku ze ściśle opisanym schematem przekazywania kar umownych zawartych w  § 5 ust. 5 

zwracamy się z prośbą o usunięcie pkt. 7 w  § 5 umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie. 

15. W treści Umowy w § 5 ust. 2 widnieje zapis: 

„W przypadku niewykonania przez Wykonawcę umowy z przyczyn od niego zależnych zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 %wartości miesięcznej umowy określonej w § 3 ust. 

2 umowy. 

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary do wysokości 1% wartości miesięcznej 

Umowy określonej w § 3 ust. 2 umowy. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie. 
 

16. W treści Umowy w § 5 ust. 3 widnieje zapis: 
 
„Przez niewykonanie umowy Strony rozumieją niedostarczenie przekazów zgodnie z warunkami 
wskazanymi w § 2 ust. 3, 4, 5, 7, 8 w ilości minimum 10% w stosunku do wszystkich przekazów 
nadanych w danym okresie rozliczeniowym”. 



Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: 
„Przez niewykonanie umowy Strony rozumieją niedostarczenie przekazów zgodnie z warunkami 
wskazanymi w § 2 ust. 3, 4, 5, 7, 8 w ilości minimum 15% w stosunku do wszystkich przekazów 
nadanych w danym okresie rozliczeniowym”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie 
 

17. W treści Umowy w § 5 ust. 3 widnieje zapis: 

„W przypadku opóźnienia Wykonawcy w zakresie realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 

6 i ust. 9 umowy, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego karę 

umowną w wysokości 0,01 % wartości miesięcznej umowy określonej w § 3 ust. 2 umowy, za 

każdorazowe opóźnienie w wypłacie przekazu, za każdy dzień roboczy opóźnienia. 

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary do wysokości 0,05 % wartości miesięcznej umowy 

określonej w § 3 ust. 2 umowy, za każdorazowe opóźnienie w wypłacie przekazu, za każdy dzień 

roboczy opóźnienia. 

Odpowiedź: 

Zdaniem Zamawiającego Wykonawca niewłaściwie sformułował pytanie. Zmiana zapisu z 0,01 %  
na 0,05% jest zwiększeniem wysokości kary umownej a nie jak pisze Wykonawca zmniejszeniem. 
Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie. 
 

18. W związku ze znaczącą liczbą zadanych pytań, wielu wątpliwości zwracamy się z prośbą                          

o wydłużenie terminu składania ofert na dzień 14.12.2016 r. Przesunięcie terminu pozwoli 

Wykonawcy na zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami Zamawiającego i prawidłowe 

przygotowanie oferty cenowej. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji ogłoszenia w tym zakresie w dniu 06.12.2016 r. 

 

 

19. Czy Zamawiający jest w stanie sporządzić i przedłożyć Wykonawcy harmonogram przekazywania 

blankietów wypłat? Przedstawienie harmonogramu jest niezbędne do organizacji pracy w zakresie 

świadczenia przedmiotowej usługi.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzupełnia wzór umowy o załącznik nr 6 – harmonogram terminów przekazywania                     
i realizacji list wypłat w 2017 roku. 

 
 


