
Znak WAG.II.261.1.12.2018       Kraków, 3 stycznia 2019 r. 

 
 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Świadczenie usług pocztowych dla 

Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Krakowie” 
 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, w odpowiedzi na pytania 

wykonawcy dotyczące ogłoszenia, udziela odpowiedzi jak poniżej. 

 

Pytanie 1. 

Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z postanowieniami 

postępowania. Mając na uwadze okres współpracy konieczne jest przygotowanie przez Wykonawcę 

logistycznego harmonogramu odbioru przesyłek, uwzględniającego zapewnienie należytego wykonania 

umów zawartych przez Wykonawcę.  

Biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany uwarunkowań natężenia ruchu drogowego czy ewentualne remonty 

dróg, budowę infrastruktury itp., a tym samym ewentualne zmiany organizacji ruchu, które mogą wydłużyć 

czas potrzebny Wykonawcy na dojazd do Zamawiającego w celu odebrania przesyłek  

w wyznaczonym czasie, Wykonawca ponownie zwraca się z prośbą o modyfikację godzin odbioru 

korespondencji z siedziby Zamawiającego: 

- Delegatura MOW NFZ w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz z wskazanego przedziału 

godzinowego 14:30 -15:30 na przedział godzinowy 14:00 -14:30. 

- Kancelaria Ogólna MOW NFZ, ul. Józefa 21, 31-056 Kraków z wskazanego przedziału godzinowego 

15:30 -16:00 na przedział godzinowy 15:00 -16:00. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w  Załączniku nr 1 do szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia - Zasady świadczenia usługi „Firmowa poczta” w następujący sposób: 

§ 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Odbiór przesyłek pocztowych z budynków Zamawiającego będzie się 

odbywać we wszystkie dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy) w następujących godzinach: 

1)            Kancelaria Ogólna MOW NFZ, ul. Józefa 21, 31-056 Kraków, od 15:00 do 16:00. 

2)            Delegatura MOW NFZ, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, od 15:30 do 16:00. 

3)            Delegatura MOW NFZ, ul. Jana Kazimierza 22, 34-400 Nowy Targ, od 15:30 do 16:00. 

4)            Delegatura MOW NFZ, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz, od 14:00 do 14:30”. 

 

 


