
 

 

 

znak: BAG.261.1.28.2018 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem  

są  „Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym na rok 2019” . 

 
Do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 9   listopada   2018  r.  wpłynęły   zapytania   o 

wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Na podstawie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

Komisja Przetargowa   udziela następujących   odpowiedzi: 

Pytanie 1 

Poprawne adresowanie przesyłek jest istotnym elementem wpływającym na jakość i terminowość 

świadczenia usług.  

W związku z powyższym wnioskujemy o wyrażenie zgody na możliwość dodania „Zasad poprawnego 

adresowania i oznakowania przesyłek listowych”, w postaci załącznika do umowy uzgodnionego  

z wyłonionym w przetargu Wykonawcą. 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie „Zasad poprawnego adresowania i oznakowania przesyłek 

listowych” w postaci załącznika do umowy.  

Pytanie 2 

W związku z faktem, iż Zamawiający w Rozdziale 17 Ogłoszenia o zamówieniu oraz w § 8 Umowy, 

dopuszcza możliwość zmiany Umowy, wnioskujemy o uwzględnienie w Umowie przesłanek i warunków 

zmiany poprzez wprowadzenie postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany Cennika, o którym mowa w art. 57 i 58 

ustawy Prawo pocztowe, zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej - jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dokonanie modyfikacji poprzez określenie zasad wprowadzania 

 
Do wszystkich zainteresowanych 
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odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ww. przypadku. 

Zwracamy uwagę, że nawet umowy zawierane na okres krótszy (mniej niż 12 miesięcy), bywają  

w pewnych okolicznościach (przykładowo w okresie na przełomie roku) wrażliwe na wpływ czynników 

makroekonomicznych, zatem konieczność zawierania postanowień o zasadach wprowadzania 

odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest jak najbardziej uzasadniona. 

Bez wątpienia istotnym celem wprowadzenia ww. zmian jest zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnienia  

i godnego wynagrodzenia wszystkim tym pracownikom Wykonawcy, którzy zostali zaangażowani  

do realizacji określonego zamówienia publicznego. Taka postawa pozwoli wzmocnić nie tylko rynek 

pracy, ale także prawidłową wycenę ofert oraz sposób realizacji zamówienia. Troska o należyte 

wynagrodzenie Wykonawcy niejednokrotnie może się przełożyć na jakość oraz efektywność 

realizowanych przez Wykonawców zamówień, o którą od dawna tak bardzo zabiegają instytucje 

zamawiające. 

W związku z powyższym wnioskujemy o modyfikację zapisów w Rozdziale 17 Ogłoszenia o zamówieniu 

oraz w § 8 Umowy. 

Proponujemy dodanie pkt 7 w Rozdziale 17 Ogłoszenia o zamówieniu o następującej treści: 

7.  w przypadku zmiany Cennika, o którym mowa w art. 57 i 58 ustawy Prawo pocztowe, zatwierdzonego 

przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Proponujemy dodanie ust. 13 w § 8 Umowy o następującej treści: 

13. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany Cennika, o którym mowa w art. 57 i 58 ustawy 

Prawo pocztowe, zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W związku z 

powyższym wnioskujemy o modyfikację zapisów w Rozdziale 17 Ogłoszenia o zamówieniu oraz w § 8 

Umowy. 

Odpowiedź na pytanie 2 

Zamawiający pozostawia zapisy Ogłoszenia bez zmian. 

Pytanie 3 

Zamawiający w § 2 ust. 3 Umowy wskazuje zobowiązania Zamawiającego w przypadku nadawania 

przesyłek. 

W celu uszczegółowienia zapisów Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu § 2 ust. 3 pkt A Umowy. 

Proponujemy zapis: 

A. dla przesyłek poleconych – wpisanie każdej przesyłki do książki nadawczej w dwóch 

egzemplarzach, z których kopia będzie przeznaczona dla Wykonawcy w celach 

rozliczeniowych, a oryginał stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej 

partii przesyłek oraz ułożenie przesyłek zgodnie z wpisem do książki nadawczej. 

Odpowiedź na pytanie 3  

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 2 ust. 3 pkt A umowy, który otrzymuje brzmienie: 
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A. dla przesyłek poleconych – wpisanie każdej przesyłki do książki nadawczej w dwóch 

egzemplarzach, z których kopia będzie przeznaczona dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a 

oryginał stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek oraz ułożenie 

przesyłek zgodnie z wpisem do książki nadawczej. 

Pytanie 4 

Wykonawca zwraca się z prośbą  o potwierdzenie sposobu fakturowania usług, o którym mowa w § 4  

ust. 7  Umowy. Czy Zamawiający oczekuje dwóch odrębnych faktur na każdą wskazaną w § 1 ust. 1 

Umowy lokalizację i specyfikacji do faktury wyszczególniającej przesyłki nadane i zwrócone w okresie 

rozliczeniowym oraz usługę odbioru korespondencji?   

Odpowiedź na pytanie 4  

Zamawiający wyjaśnia iż  nie oczekuje dwóch odrębnych faktur jednakże wymaga wskazania  na fakturze 

poszczególnych  pozycji  tj. przesyłki nadane i zwrócone w okresie rozliczeniowym oraz usługę odbioru 

korespondencji dla dwóch  lokalizacji.   

Pytanie 5 

Zamawiający w § 4 ust. 8 Umowy określa warunki płatności dla przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca informuje, iż faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem scentralizowanego 

systemu informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak datę wystawienia faktury, jak 

również termin płatności będący w ścisłej zależności z datą sporządzenia faktury. Standardowo 

obowiązujący termin płatności faktury, określony jako od daty wystawienia faktury, został wprowadzony 

ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu fakturowania Wykonawcy oraz 

zarządzania płatnościami wynikającymi z zawartych umów. Takie rozwiązanie daje możliwość 

oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień w ich płatnościach.  

Biorąc pod uwagę powyższe, Wykonawca ma możliwość wydłużenia terminu płatności faktury, jednakże 

powinien on pozostać w korelacji z datą wystawienia faktury. 

Wobec powyższego, wnioskujemy o modyfikację § 4 ust. 8 Umowy. 

Proponujemy zapis:   

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem w terminie 21 dni od dnia wystawienia 

faktury na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze………………………………… …….  

Odpowiedź na pytanie 5 

Zamawiający pozostawia zapisy Ogłoszenia bez zmian. 

Pytanie 6 

Zamawiający w § 4 ust. 9 Umowy określa termin zapłaty faktury VAT jako datę obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty nie pozwala Wykonawcy 

swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi – co jest niezgodne z orzecznictwem sądów w tej 

sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy monitorowanie terminowości płatności za świadczone usługi oraz 

naliczanie ewentualnych odsetek za zwłokę. Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje art. 454 
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Kodeksu cywilnego, który regulując miejsce wykonania zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia 

świadczenia, co nie budzi wątpliwości chociażby ze względu na orzecznictwo Sądu Najwyższego.  

W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana jest dopiero z chwilą uznania 

rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidłowe monitorowanie rozliczania stron. 

Ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu na rachunek 

Wykonawcy, wnioskujemy o modyfikację określenia dnia zapłaty według powszechnie stosowanej formy 

w obrocie gospodarczym. 

Proponujemy zapis: 

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie 6  

Zamawiający pozostawia zapisy Ogłoszenia bez zmian. 

Pytanie 7 

Praktyka rynku pocztowego wypracowała powszechnie przyjęte i stosowane wysokości kar, które 

operator, nie chcąc stracić zaufania u obecnych oraz potencjalnych klientów, jest w stanie respektować. Są 

one niższe niż te zaproponowane przez Zamawiającego w § 5 Umowy, można zatem stwierdzić,  że w 

warunkach realizacji przedmiotowego zamówienia również byłyby wystarczające. Przewidziane kary 

umowne są zdecydowanie nieadekwatne w kontekście potrzeb i interesu Zamawiającego, charakteru 

świadczonych usług, a także ilości czynności wykonywanych przez Wykonawcę przy realizacji 

zamówienia. Przy tak znacznej ilości, nienależyte wykonanie jedynie  

kilku czynności (składowych danej usługi) pozbawiałoby Wykonawcę znacznej części należnego 

wynagrodzenia.  

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca, w celu ustalenia równej pozycji stron, zwraca się o analizę 

przedstawionych powyżej kwestii i rewizję stanowiska Zamawiającego w zakresie kar umownych  

Proponujemy zapis: 

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapłaci w takim przypadku Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 5% wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy wymienionego w § 4 ust.1. 

3. Jeżeli Wykonawca nie zapewni możliwości przyjęcia przesyłek zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 zapłaci 

każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 

umowy. 

4. W przypadku nieodebrania w danym dniu przez Wykonawcę przesyłek przygotowywanych  

do wyekspediowania, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 200% 

opłaty za jeden odbiór. 

Proponujemy zapis: 
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1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapłaci w takim przypadku Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 5% wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy wymienionego w § 4 ust.1. 

3. Jeżeli Wykonawca nie zapewni możliwości przyjęcia przesyłek zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 zapłaci 

każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 

umowy. 

4. W przypadku nieodebrania w danym dniu przez Wykonawcę przesyłek przygotowywanych  

do wyekspediowania, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 200% 

opłaty za jeden odbiór. 

Odpowiedź na pytanie 7 

Zamawiający pozostawia zapisy Ogłoszenia bez zmian. 

Pytanie 8 

Zamawiający w § 5 ust. 7 Umowy zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych  

z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury. 

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, wnioskujemy o modyfikację zapisu § 5 ust. 7 Umowy. 

Proponujemy zapis: 

Strony uzgadniają, że w przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Wykonawca zapłaci 

karę umowną na wskazane konto Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego 

wezwania, zgodnie z wystawioną notą obciążeniową przez Zamawiającego. 

Proponujemy zapis: 

Strony uzgadniają, że w przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Wykonawca zapłaci 

karę umowną na wskazane konto Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego 

wezwania, zgodnie z wystawioną notą obciążeniową przez Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie 8  

Zamawiający pozostawia zapisy Ogłoszenia bez zmian. 

Pytanie 9 

Zamawiający w § 7 Umowy zastrzega, iż usługi świadczone przez Wykonawcę powinny spełniać warunki 

skutecznego i prawidłowego nadania oraz doręczenia, na zasadach określonych w Kodeksie postepowania 
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administracyjnego, Kodeksie Postępowania cywilnego, Prawa o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi oraz Ordynacji podatkowej. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie korzystał z własnych wzorów 

druków „zwrotnego potwierdzenia odbioru” w celu doręczenia przesyłek na zasadach wspomnianych 

powyżej, uprzednio zaakceptowanych przez Wykonawcę. 

Odpowiedź na pytanie 9 

Zamawiający potwierdza iż będzie korzystał z własnych druków białe ZPO, natomiast żółte druki ZPO 

mają być dostarczone przez Wykonawcę podczas realizacji umowy. 

Pytanie 10 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu § 8 ust. 1 pkt. 2 i 3 Umowy: 

2)  trzykrotnego nieodebrania przez Wykonawcę przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego  

w miesięcznym okresie rozliczeniowym;  

3) trzykrotnej niedostępności placówki pocztowej Wykonawcy w miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

Odpowiedź na pytanie 10 

Zamawiający pozostawia zapisy Ogłoszenia bez zmian. 

Pytanie 11. 

Zamawiający w pkt 11 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wskazuje termin doręczenia  

do siedzib Zamawiającego pokwitowanego przez adresata potwierdzenie odbioru.  

Świadczenie usług pocztowych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a 

w szczególności z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonywania 

warunków usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. poz. 545).  

W żadnym z przytoczonych aktów prawnych nie ma określonego terminu zwrotu „zwrotnego 

potwierdzenia odbioru”. 

Co prawda samo Rozporządzenie nie jest wiążące dla Zamawiających, pozwala jednak na ustalenie, jakie 

wymogi uznawane są za proporcjonalne przez samego ustawodawcę. Krajowy ustawodawca określając 

wymogi dotyczące operatora wyznaczonego wskazuje jednocześnie warunki świadczenia usług 

pocztowych, które zapewniają określoną jakość.  

W niniejszym postępowaniu Zamawiający formułuje warunki zdecydowanie surowsze od warunków 

przewidzianych w Rozporządzeniu wobec operatora wyznaczonego, co narusza zasadę proporcjonalności 

warunków postępowania. Określone warunki są na tyle surowe, iż zdecydowanie ograniczają konkurencję 

w postępowaniu, a tym samym stanowią warunek nadmierny i nieproporcjonalny. 

Mając powyższe na uwadze Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisów pkt 11 Szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia. 

Proponujemy zapis:  
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Wykonawca będzie doręczał do siedzib Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie 

odbioru, niezwłocznie po dokonaniu doręczenie przesyłki. 

Odpowiedź na pytanie 11 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu  pkt 11 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 

który otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca będzie doręczał do siedzib Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie 

odbioru, niezwłocznie po dokonaniu doręczenie przesyłki. 

Pytanie 12 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że dostarczanie przesyłek do siedziby Zamawiającego w 

dni robocze od godz. 8.00 do godz. 9.00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy, o którym mowa w pkt 10 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, dotyczy siedziby 

Zamawiającego przy ul. Grójeckiej 186  

Odpowiedź na pytanie 12  

Zamawiający  wyjaśnia   iż dostarczanie przesyłek do siedziby Zamawiającego w dni robocze od godz. 

8.00 do godz. 9.00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, o którym 

mowa w pkt 10 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, dotyczy siedziby Zamawiającego przy ul. 

Grójeckiej 186  jednakże  w następujących lokalizacjach: 

1) Warszawa ul. Grójecka 186, 

2) Warszawa ul. Hankiewicza 2  

Pytanie 13 

Zamawiający w poz. 7, 8, 18, 19 Oświadczenia – formularz cenowy, stanowiącego załącznik  

nr 6 do Ogłoszenia wskazuje paczki pocztowe w obrocie krajowym oraz zwroty do Zamawiającego paczek 

pocztowych w obrocie krajowym ponad 10 000 g do 20 000 g.  

Wskazane ww. pozycjach kategorie wagowe paczek pocztowych w obrocie krajowym pozostają  

w sprzeczności z pkt 3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, gdzie Zamawiający wskazuje,  

iż przez paczki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki pocztowe krajowe  

o wadze od 1000 g do 10 000 g (Gabaryt A i B). 

W związku z powyższym wnioskujemy o modyfikacje Oświadczenia – formularza cenowego poprzez 

wykreślenie pozycji dotyczących wyceny paczek pocztowych w obrocie krajowym oraz zwrotów  

do Zamawiającego paczek pocztowych w obrocie krajowym ponad 10 000 g do 20 000 g. 

Odpowiedź na pytanie 13  

Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku do Ogłoszenia  Oświadczenie  – formularz cenowy  

i wykreśla pozycje  dotyczące  wyceny paczek pocztowych w obrocie krajowym oraz zwrotów  

do Zamawiającego paczek pocztowych w obrocie krajowym o wadze  ponad 10 000 g do 20 000 g  w  poz.  

7, 8, 18, 19. 

Pytanie 14 
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Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie, że pozycje nr 14-17 w Oświadczeniu – formularzu cenowym 

dotyczą przesyłek listowych poleconych. 

Odpowiedź na pytanie 14  

Zamawiający potwierdza że pozycje nr 14-17 w Oświadczeniu – formularzu cenowym dotyczą przesyłek 

listowych poleconych. 

Pytanie 15 

Zamawiający wymaga podpisania Umowy o zachowaniu poufności wraz z Oświadczeniem  

o zobowiązaniu do zachowania poufności. Wykonawca zaznacza, iż Stroną umowy po rozstrzygnięciu 

postępowania będzie Operator, który zatrudniając swoich pracowników ponosi pełną odpowiedzialność za 

wykonywanie ich pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a tym samym wykonywać swoje 

obowiązki z zachowaniem tajemnicy informacji związanych z wykonywaną pracą.  

Podkreślamy również, iż Art. 120. § 1 Kodeksu Pracy jasno określa, że „w razie wyrządzenia przez 

pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, 

zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca”. 

Ponadto Wykonawca od każdego zatrudnionego pracownika wymaga pisemnego oświadczenia  

o zachowaniu tajemnicy informacji związanych z wykonywaną pracą o treści: 

 „Oświadczenie pracownika  

1. Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy informacji związanych z wykonywaną pracą poprzez 

ich (jej) ochronę przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją, zniszczeniem lub 

zniekształceniem. 

2. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilnej lub pracowniczej za naruszenie 

bezpieczeństwa informacji. 

Data:……………………………………………. 

Imię, nazwisko, jednostka organizacyjna:  

………………………………………………… 

Podpis pracownika:” 

Kolejnym istotnym aspektem jest również kwestia dotycząca stabilności zatrudnienia pracowników 

oddelegowanych do obsługi niniejszej umowy. Rotacja pracowników czy też sytuacje losowe i tym samym 

brak możliwości uzyskania oświadczenia nie może skutkować naliczeniem kary umownej, która wobec 

Wykonawcy jest nieadekwatna do ewentualnego przewinienia. 

Ponadto wymagany w Oświadczeniu zakres danych osobowych jest za szeroki.  Dane osobowe 

pracownika są udostępniane do umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, nie na podstawie zgody 

pracownika. 

Biorąc powyższe pod uwagę Wykonawca wnioskuje o odstąpienie od podpisywania Oświadczenia  

o zobowiązaniu do zachowania poufności, modyfikację zapisu § 2 ust. 1 pkt 5) Umowy o zachowaniu 
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poufności, wykreślenie § 2 ust. 2 Umowy o zachowaniu poufności, a tym samym o wykreślenie kary 

umownej, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 2) Umowy o zachowaniu poufności. 

Proponujemy zapis § 2 ust. 1 pkt 5) Umowy o zachowaniu poufności: 

5) poinformowania pracowników, o których mowa w pkt 4, o obowiązku zachowania poufności, o 

poufnym charakterze udostępnianych i przekazywanych informacji, pouczenia w sprawie ich traktowania 

jako poufnych; 

Odpowiedź na pytanie 15  

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w Załączniku  do Umowy o zachowaniu poufności 

i wykreśla z załącznika następujące  informacje  dotyczące danych  osobowych  pracownika tj: adres  

zamieszkania pracownika oraz  nazwę i nr dokumentu tożsamości pracownika.  

Pytanie 16 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie załączników do Ogłoszenia o zamówieniu w wersji 

edytowalnej, tj. formularza oferty (załącznik nr 3), formularza oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu (załącznik nr 4), formularza oświadczenia o przesłankach wykluczenia (załącznik 

nr 5), oświadczenia – formularz cenowy (załącznik nr 6). 

Odpowiedź na pytanie 16  

Zamawiający udostępnieni Wykonawcy załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu w wersji edytowalnej. 

Zamawiający informuje,  iż w związku z zadanymi pytaniami oraz wprowadzonymi modyfikacjami 

zachodzi konieczność  przesunięcia terminu składania ofert i w związku z powyższym zmienia zapisy 

Ogłoszenia  odpowiednio: 

- zapis Ogłoszenia  w rozdziale 10  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT pkt 12 otrzymuje 

następujące brzmienie:  

Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem wykonawcy oraz 

napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.28.2018  OFERTA – Usługi pocztowe w obrocie 

krajowym i zagranicznym na rok 2019.  NIE OTWIERAĆ PRZED 

21   listopada   2018  r. GODZ. 10.30.” 

- zapis Ogłoszenia  w rozdziale 11  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN   SKŁADANIA  

I  OTWARCIA OFERT    pkt 1, otrzymuje następujące brzmienie:  

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrala  

w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02 w terminie do dnia 

21   listopada  2018  r. do godz. 10:00. 

- zapis Ogłoszenia  w rozdziale 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA 

I  OTWARCIA OFERT  pkt. 5  otrzymuje następujące brzmienie:  

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  21  listopada  2018  r.  o  godz. 10.30   w Narodowym 

Funduszu Zdrowia Centrala w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02. 

 



10 

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

Dorota Brymas 

/dokument podpisany elektronicznie/ 


		2018-11-15T08:56:56+0100




