
 

 
1 

Warszawa, 2017-11-15 

WZP.270.155.2017 

2017-16158 

 

Do wszystkich Wykonawców 
uczestniczących w postępowaniu 

 
Dotyczy: zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A”, 
znak sprawy: WZP.270.155.2017. 

 
 
W związku z wpłynięciem pytań i wniosków od Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu 
w odniesieniu do treści Zapytania ofertowego, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia, zwane dalej „Zamawiającym”, przytacza treść pytań i wniosków oraz udziela wyjaśnień.  
 
Pytanie 1. 
Zamawiający w pkt. 11 Opis przedmiotu zamówienia wskazuje godzinę doręczania przesyłek 
przychodzących do Zamawiającego ( do godz.12.00). 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. Ponadto, doręczanie 
korespondencji do Zamawiającego nie jest przedmiotem postępowania, a obowiązkiem 
ustawowym Wykonawcy jako operatora wyznaczonego i dotyczy przesyłek nadanych za jego 
pośrednictwem. Dodatkowo zwracamy uwagę, że doręczenie przesyłki jest konsekwencją umowy 
zawartej z Nadawcą w chwili jej nadania, natomiast Zamawiający występuje w tym przypadku w 
roli adresata i nie jest stroną umowy o nadawanie. Wobec powyższego Wykonawca prosi o 
modyfikację zapisu w zakresie rezygnacji z określania konkretnych godzin doręczania przesyłek 
nadchodzących do Zamawiającego, gdyż nie stanowi to przedmiotu umowy pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na ww. zmianę poprzez rezygnację z określania konkretnych godzin 
doręczania przesyłek przychodzących do Zamawiającego. 
 
Pytanie 2. 
Wykonawca prosi o zmianę zapisów § 2 ust. 8 na zapis „Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień 
uznania rachunku bankowego Wykonawcy” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia § 2 ust. 8 wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do 
Zapytania ofertowego. 
 
Pytanie 3. 
Wykonawca prosi o zmianę zapisów § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego „Projekt 
umowy poprzez obniżenie wysokości kary umownej do 5% maksymalnego wynagrodzenia” 
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Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia § 6 ust. 3 wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do 
Zapytania ofertowego. 
 
Pytanie 4. 
W § 6 ust. 5 załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego „Projekt umowy” zawarto zapis 
„Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonej kary umownej z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia 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 podjęcia 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 zamówienia publicznych. 
W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, prosimy o 
wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu § 6 ust. 5 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 regulacje oraz 
konieczność posiadania formalnej podstawy w zapisie § 6 ust. 5 możliwości naliczenia kary 
umownej na podstawie noty obciążeniowej: „naliczone kary umowne będą wypłacane 
Zamawiającemu na wskazany przez niego nr rachunku na podstawie noty obciążeniowej”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia § 6 ust. 5 wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do 
Zapytania ofertowego. 
 
Pytanie 5. 
Wykonawca prosi o usunięcie pozycji „zwroty” w Formularzu cenowym usług pocztowych 
pomiędzy pozycjami 1 i 2. Stosownie do zapisów § ust 26 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług 
powszechnych przesyłka nierejestrowana doręczana jest poprzez wrzucenie jej do oddawczej 
skrzynki pocztowej. Cennik Wykonawcy nie przewiduje pobierania opłaty za zwrot takiej przesyłki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje ww. zmiany w Formularzu cenowym poprzez usunięcie pozycji „zwroty” 
pomiędzy pozycjami 1 i 2. 
 
Pytanie 6. 
Wykonawca prosi o doprecyzowanie w Formularzu cenowym usług pocztowych gabarytów 
przesyłek zwrotnych z poz. 3, powyższa informacja jest niezbędna dla prawidłowego określenia 
ceny jednostkowej zwracanej przesyłki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji w poz. 3 i 4 Formularza cenowego poprzez wyszczególnienie 
gabarytów i wagi przesyłek do zwrotów z poz. 3 oraz 4 Formularza cenowego. 
 
Pytanie 7. 
Wykonawca prosi o doprecyzowanie w poz. 12 Formularza cenowego, przedziałów wagowych 
i krajów z których będą zwracane paczki wymienione w pozycji nr 11 w/w Formularza , powyższa 
informacja jest niezbędna dla prawidłowego określenia ceny jednostkowej zwracanej przesyłki. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w poz. 12 Formularza cenowego poprzez 
wyszczególnienie gabarytów i wagi przesyłek do zwrotów. 

 

Jednocześnie, w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, Zamawiający udostępnia 

pliki zawierające nowe brzmienie i tekst jednolity: Opisu przedmiotu zamówienia 

i Formularza cenowego oraz, z uwagi na wystąpienie okoliczności uzasadniających zmiany 

treści Zapytania ofertowego, 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 na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  

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

2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2017-11-16 do godziny 12:00 

Otrzymuje brzmienie: 

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

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  

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

2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2017-11-17 do godziny 13:00 

Załączniki: 
1. Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego – OPZ, zmodyfikowany w dniu 2017-11-15 

2. Zał. nr 1 do Formularza oferty – Formularz cenowy, zmodyfikowany w dniu 2017-11-15 

 

Dyrektor 
Centrum Systemów Informacyjnych  

Ochrony Zdrowia 
 

(-) Marcin Węgrzyniak 


