Zielona Góra, 16.05.2018 roku
WAG-III.261.2.2018
WAG-III.AN

Do wiadomości Wykonawców
Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
świadczenie usług pocztowych dla Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wielkopolskim wpłynęły
zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie nr 1
Wykonawca kolejny raz zwraca się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację przedziału
godzinowego odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego LOW NFZ w Zielonej Górze
ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra. Wskazany przez Zamawiającego 15-minutowy
przedział odbioru korespondencji jest wymogiem, którego Wykonawca nie jest w stanie
spełnić, z przyczyn logistycznych, niezależnych od Wykonawcy.
Wykonawca nie ma wpływu na natężenie ruchu drogowego czy ewentualne remonty dróg.
W związku z powyższym ponownie zwracamy się z prośbą o wydłużenie przedziału
godzinowego odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego LOW NFZ w Zielonej Górze ul.
Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra z wskazanego przedziału godzinowego 15:45 -16:00 na
przedział godzinowy 15:30 -16:00.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w powyższym zakresie.
Pytanie 2.
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu pkt I.9 ppkt 2) Istotnych dla stron
postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy. Informujemy, iż
dokumenty rozliczeniowe (faktury, specyfikacje) wystawiane są za pośrednictwem
scentralizowanego systemu informatycznego, który umożliwia wystawienie dokumentów
z podziałem na przesyłki nadane i zwrócone w danym okresie rozliczeniowym.
Jednocześnie zaznaczyć należy, iż Zamawiający otrzymując fakturę oraz specyfikację
ma wyszczególnione przesyłki nadane oraz zwrócone do Nadawcy i może na podstawie
dokumentów określić ilość przesyłek doręczonych. Ponadto Wykonawca zapewnia bezpłatny
system śledzenia przesyłek kurierskich, w którym Zamawiający na bieżąco ma możliwość
sprawdzenia statusu nadanej przesyłki, może zatem sprawdzić czy i kiedy dana przesyłka
została doręczona do Adresata. W związku z powyższym ponownie wnioskujemy
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o modyfikację zapisu pkt I.9 ppkt 2) Istotnych dla stron postanowień, które zostaną
wprowadzone do treści zawartej umowy.
Proponujemy zapis:
2) sumę przyjętych i zwróconych przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
z uwzględnieniem ich wagi oraz ceny jednostkowej,
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższy wniosek w dniu 11.05.2018 oraz 15.05.2018.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ w powyższym zakresie.
Pytanie 3.
Wykonawca informuje, iż jako operator wyznaczony zobligowany jest do świadczenia usług
pocztowych zgodnie z Ustawą Prawo pocztowe, które jasno określa odpowiedzialność
operatora pocztowego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi oraz
wysokość ewentualnych odszkodowań. Ponadto wskazana przez Zamawiającego wysokość
kar umownych jest znacznie wygórowana i nieproporcjonalna, pozbawiałaby Wykonawcę
znacznej części należnego wynagrodzenia, co jest powodem, iż przedmiotowe zamówienie
traci dla niego sens ekonomiczny i uniemożliwia mu złożenie oferty w przedmiotowym
postępowaniu. Wykonawca, w celu ustalenia równej pozycji stron, zwraca się o rewizję
stanowiska Zamawiającego w zakresie kar umownych poprzez modyfikację zapisów pkt I.12
ppkt 1) lit. a) oraz lit. b) Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do
treści zawartej umowy.
Proponujemy zapis pkt I.12 ppkt 1) lit. a) oraz lit. b) Istotnych dla stron postanowień, które
zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy:
a) w przypadku stwierdzenia naruszenia umowy w szczególności niewykonanie przez
Wykonawcę odbioru przesyłek w dniu i czasie ustalonym w umowie, Zamawiający naliczy
karę umowną w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór, a w przypadku nie doręczenia
przesyłki do adresata, na zasadach określonych w niniejszej umowie, Zamawiający naliczy
karę umowną zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Pocztowe oraz kodeksem cywilnym;
b) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, naliczona zostanie kara umowna w wysokości 5%
całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy;
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższy wniosek w dniu 11.05.2018 oraz 15.05.2018.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ w powyższym zakresie.
Pytanie 4.
Zamawiający w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ określa gabaryty
przesyłek. Podane przez Zamawiającego wymiary poszczególnych przesyłek są
nieprecyzyjne, a wskazane wymiary dla paczek gabaryt A znacznie przewyższają wymiary
standardowych paczek, dlatego też wycena za usługę zgodnie z wymiarami wskazanymi
w Formularzu ofertowym znacznie podwyższy wartość zamówienia. Ponadto nie zostały
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ujęte wymiary dla usług kurierskich. W celu przygotowania precyzyjnej wyceny usług
będących przedmiotem zamówienia Wykonawca zwraca się ponownie z prośbą
o potwierdzenie wymiarów przesyłek, o których mowa w Formularzu ofertowym:
paczki pocztowe gabaryt A
minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
maksimum: żaden z wymiarów nie może przekroczyć długość 600 mm, szerokość 500 mm,
wysokość 300 mm.
paczki pocztowe gabaryt B
minimum: jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 mm
lub wysokość 300 mm,
maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż
długość – 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.
przesyłki kurierskie oraz przesyłki paczkowe z gwarantowanym terminem doręczenia
w obrocie krajowym
minimum: 10 cm x 16 cm (również dla przesyłki w formie rulonu),
maksimum: (długość + szerokość + wysokość) nie więcej niż 250 cm, przy czym największy
wymiar (długość) nie może przekroczyć 150 cm.
Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyceny za usługę zgodnie z wymiarami wskazanymi
w Formularzu ofertowym.
W odniesieniu do szczegółowych wymiarów przesyłek, Zamawiający udzielił odpowiedzi
w dniu 15.05.2018.
Pytanie 5.
Zamawiający ogłaszając postępowanie przetargowe zobowiązany jest do precyzyjnego opisu
przedmiotu zamówienia czy też precyzyjnego opisu usług podlegających wycenie. Zgodnie
z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca ma prawo zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a zadaniem Zamawiającego jest udzielenie
precyzyjnych wyjaśnień umożliwiających Wykonawcy dokonanie wyceny i złożenie oferty
w postępowaniu. Wykonawca zwraca się ponownie z prośbą o potwierdzenie, czy
w Formularzu asortymentowo-cenowym pozycje „Potwierdzenie odbioru krajowe”,
„ostrożnie”, „potwierdzenie odbioru”, potwierdzenie odbioru zagraniczne”, doręczenie do
9:00, 12:00, rąk własnych” należy traktować jako usługa dodatkowa i tym samym wycenić
każdą wskazaną pozycję jako wyłącznie usługa dodatkowa, czy też może Zamawiający
wymaga w tych pozycjach wyceny za nadanie przesyłki wraz z usługą dodatkową.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż w Formularzu asortymentowo-cenowym pozycje „Potwierdzenie
odbioru krajowe”, „ostrożnie”, „potwierdzenie odbioru”, potwierdzenie odbioru zagraniczne”,
doręczenie do 9:00, 12:00, rąk własnych” należy wycenić jako usługę dodatkową.
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Pytanie 6.
Z uwagi na fakt, iż zainteresowanym Wykonawcom potrzebny jest czas do sporządzenia
oferty z uwzględnieniem odpowiedzi Zamawiającego na otrzymane wnioski o wyjaśnienie
treści SIWZ, Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu
składania ofert przetargowych w ww. postępowaniu.
Jesteśmy przekonani, iż wydłużenie terminu składania ofert do dnia 24 maja 2018 roku do
godziny 10:30 dla ww. postępowania nie spowoduje uciążliwości zarówno Zamawiającemu
jak i wszystkim zainteresowanym oraz nie wpłynie negatywnie na przebieg niniejszego
postępowania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w powyższym zakresie.

p.o. Dyrektora

Piotr Bromber
(Kierownik Zamawiającego)
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