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Warszawa, 2018-11-14 

WZP.270.195.2018 

2018-19437 

Do wszystkich Wykonawców 

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych na „Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich na rzecz Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A”, 

znak sprawy: WZP.270.195.2018. 

 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania i wnioski od Wykonawców 

w odniesieniu do treści Zapytania ofertowego, Zamawiający przytacza treść pytań i wniosków, i 

udziela odpowiedzi.  

 

Pytanie 1. 

Zamawiający w pkt. 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia wskazuje, że Nadanie przez Wykonawcę 

przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania Wykonawcy 

przez zamawiającego. Czy ze względu na wewnętrzne regulacje oraz zapisy regulaminu usługi 

obowiązującego u Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie wskazanego zapisu w 

następującym brzmieniu: „nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie 

w dniu ich przekazania przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych 

przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z 

Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym 

dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń"? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany pkt. 8 OPZ nadając mu brzmienie: 

„Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania 

przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca 

wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich 

usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w 

dniu usunięcia zastrzeżeń". 

 

Pytanie 2. 

Wykonawca informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo Pocztowe art. 46 ust.2 pkt. 5 operator 

wyznaczony zobowiązany jest do doręczania przesyłek co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej 

niż 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jednocześnie Wykonawca 

informuje, że zobowiązanie operatora wyznaczonego do doręczania przesyłek w określonych 

godzinach w istotny sposób narusza zapisy art. 46 ust. 2 pkt. 1, który obliguje go do świadczenia usług 

powszechnych w sposób jednolity w porównywalnych warunkach. Dodatkowo zwracamy uwagę, że 

doręczenie przesyłki jest konsekwencją umowy zawartej z Nadawcą w chwili jej nadania, natomiast 

Zamawiający występuje w tym wypadku w roli adresata i nie jest stroną umowy o nadawanie. Wobec 
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powyższego Wykonawca prosi o modyfikację zapisu w zakresie rezygnacji z określania konkretnych 

godzin doręczania przesyłek nadchodzących do oddziałów Zamawiającego 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 11 Opisu przedmiotu zamówienia nadając mu brzmienie: 

11. Przesyłki adresowane na Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Wykonawca 

dostarczał będzie każdego dnia roboczego. 

 

Pytanie 3. 

Wykonawca prosi o zmianę w § 1 pkt. 3 w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego na zapis  : „ 

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia jej podpisania przez Strony, jednak nie wcześniej 

niż od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2019 r. lub do wyczerpania maksymalnego 

wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi 

wcześniej. Za kontrolę stanu wykorzystania środków zabezpieczonych na realizację usług odpowiada 

Zamawiający. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany w § 1 ust. 3 Wzoru umowy nadając mu brzmienie: 

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia jej podpisania przez Strony, jednak nie wcześniej 

niż od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2019 r. lub do wyczerpania maksymalnego 

wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi 

wcześniej. Za kontrolę stanu wykorzystania środków zabezpieczonych na realizację usług odpowiada 

Zamawiający. 

 

Pytanie 4. 

Wykonawca prosi o zmianę zapisów w § 2 pkt 4 w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego na : 

„Podstawą rozliczeń finansowych jest suma opłat za nadane i zwrócone przesyłki oraz zlecone usługi 

stwierdzona na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych w okresie rozliczeniowym zgodnie 

z cennikami usług pocztowych obowiązującymi w dniu nadania przesyłek” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany w § 2 ust. 4 Wzoru umowy nadając mu brzmienie: 

„Podstawą rozliczenia kosztów świadczonych usług jest suma opłat za przesyłki faktycznie nadane 

i zwrócone oraz usług w okresie rozliczeniowym, stwierdzone na podstawie przekazanych przez 

Zamawiającego zestawień uzupełnionych przez Wykonawcę zgodnie z cennikami usług pocztowych 

obowiązującymi w dniu nadania przesyłek.” 

 

Pytanie 5. 

Wykonawca informuje, że faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem 

scentralizowanego systemu informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak termin 

wystawienia faktury, datę wysłania faktury do klienta, jak również termin płatności będący w ścisłej 

zależności z terminami sporządzania faktury. Termin płatności faktury liczony od daty wystawienia 

został wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu 

fakturowania Wykonawcy. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu 

wniosków oraz opóźnień w ich płatnościach. Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą o 



 

 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa 

 tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl 

Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

3 

zmianę zapisu w § 2 ust. 5 Umowy na zapis: „Zamawiający wniesie na konto bankowe Wykonawcy 

należność za wykonanie usługi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia określonego w § 2 ust. 5 Wzoru umowy. 

 

Pytanie 6. 

Wykonawca prosi o zmianę zapisów w § 2 pkt. 8 na : „Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania 

rachunku bankowego Poczty Polskiej”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia określonego w § 2 ust. 8 Wzoru umowy. 

 

Pytanie 7. 

Wykonawca oferuje korzystanie z bezpłatnego systemu ułatwiającego proces wysyłania i 

przygotowywania przesyłek pocztowych/kurierskich, działającego na stronie internetowej. Czy 

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z systemu, umożliwiającego m.in. wysyłanie książek 

nadawczych w wersji elektronicznej, generowania etykiet na przesyłki listowe/paczkowe /kurierskie i 

śledzenia przesyłek. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z systemu, umożliwiającego m.in. książek nadawczych 

w wersji elektronicznej, generowania etykiet na przesyłki listowe/paczkowe/kurierskie i śledzenie 

przesyłek. Zamawiający nie zobowiązuje się do korzystania z ww. usług. 

 

Pytanie 8. 

W § 5 ust. 5 w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

potrącenia naliczonej  kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę 

Niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez 

Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale 

także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została 

prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy 

efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy 

sądu, może być uznane za nadużycie prawa, skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na 

podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 

W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, prosimy o 

wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu § 5 ust. 3 Istotnych 

warunków umowy poprzez modyfikację zapisu i dodanie do jego treści zwrotu: „po przeprowadzeniu 

postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary umownej”? 

Jednocześnie Wykonawca ze względu na jego funkcjonujące wewnętrzne uregulowania oraz 

konieczność posiadania formalnej podstawy do wypłaty kar umownych, zwraca się z uprzejmą prośbą 

o uwzględnienie w zapisie § 5 ust. 3 możliwości naliczenia kary umownej na podstawie noty 

obciążeniowej: „Naliczone kary umowne będą wypłacane Zamawiającemu na wskazany przez niego 

nr rachunku na podstawie noty obciążeniowej”. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia w § 5 ust. 3 Wzoru umowy. Jednocześnie 

informuje, że procedura u Zamawiającego przewiduje w pierwszej kolejności wysłanie Oświadczenia 

o naliczeniu kar Umownych wraz z notą odsetkową, dając Wykonawcy okres na wyjaśnienia i 

możliwość zapłaty noty odsetkowej. Jeżeli Wykonawca nie złoży uwag w wymaganym czasie i nie 

wpłaci wymaganych kar naliczonych nota odsetkową, Zamawiający ma prawo pobrać należne kary z 

Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

W związku z wystąpieniem okoliczności uzasadniających zmiany treści Zapytania ofertowego oraz 

w wyniku udzielonych odpowiedzi, na podstawie pkt 16 Zapytania ofertowego Zamawiający 

dokonuje następujących zmian: 

1. Zapytanie ofertowe - pkt 11 

Dotychczasowy zapis: 

11. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć:  

1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@csioz.gov.pl 

lub 

2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2018 roku do godziny 12.00. 

Otrzymuje brzmienie: 

11. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć:  

1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: kancelaria @csioz.gov.pl 

lub 

2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2018 roku do godziny 10:00. 

Jednocześnie, Zamawiający udostępnia pliki zawierające nowe brzmienie i tekst jednolity OPZ 

i Wzoru umowy stanowiące odpowiednio Załączniki nr 1 i 3 do Zapytania ofertowego. 

Zał.:  

1. Zał. nr 1 do Zapytania – OPZ zmodyfikowany w dniu 2018-11-15 

2. Zał. nr 3 do Zapytania – Wzór umowy zmodyfikowany w dniu 2018-11-15 

 
 

z upoważnienia Dyrektora 
Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 
 

(-) Aneta Kulma 
Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i 

Eksploatacji Systemów 
Teleinformatycznych  


