
 

Łódź, dnia 17 lipca 2019 r. 

Znak: ZP/ŁOW NFZ/3/2019 

 
 

ZAINTERESOWANI WYKONAWCY 

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług pocztowych 

w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia”. 

 

W dniu 17.07.2019 r. do Zamawiającego - Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Łodzi, wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje: 

 

Pytanie 1. 

Wykonawca pragnie zaznaczyć, iż wskazana przez Zamawiającego w pkt 21 Istotnych dla stron 

postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, kara umowna jest 

niewspółmierna w przypadku przewinienia czy naruszenia warunków wynikających z pkt 20. 

Biorąc pod uwagę wartość zamówienia Wykonawca mógłby ponieść zbyt wysokie koszty w przypadku 

wypłaty ewentualnej kary umownej, co pozbawiałoby go znacznej części należnego wynagrodzenia 

i jest powodem, iż przedmiotowe zamówienie traci dla niego sens ekonomiczny. 

Wykonawca ponownie zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu pkt 21 Istotnych dla stron postanowień, 

które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

 

Proponujemy zapis: 

21. W przypadku każdorazowego naruszenia przez Wykonawcę warunku określonego w pkt 20 

w związku z pkt 19, powodującego negatywne skutki procesowe, finansowe lub proceduralne (np. 

odrzucenie wniosków dowodowych, jako spóźnionych wskutek niedochowania terminu nadania 

pisma zgodnie z wymogami k.p.c) Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej 

w wysokości 0,1% liczonej od wartości całkowitej umowy, chyba że naruszenie wskazanych 

warunków nastąpiło na skutek błędu Zamawiającego lub w wyniku działania siły wyższej. 

Odpowiedź. 

Zamawiający modyfikuje zapisy pkt 21 Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone 

do treści zawieranej umowy w następujący sposób: 

21. W przypadku każdorazowego naruszenia przez Wykonawcę warunku określonego w pkt 20 

w związku z pkt 19, powodującego negatywne skutki procesowe, finansowe lub proceduralne 

(np. odrzucenie wniosków dowodowych, jako spóźnionych wskutek niedochowania terminu 

nadania pisma zgodnie z wymogami k.p.c) Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej 

w wysokości 0,5 % liczonej od wartości całkowitej umowy, chyba że naruszenie wskazanych 

warunków nastąpiło na skutek błędu Zamawiającego lub w wyniku działania siły wyższej. 
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Pytanie 2. 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 16.07.2019 r., Wykonawca informuje, 

że przystępując do postępowań, w których wskazane są godziny doręczania przesyłek 

do Zamawiającego, każdorazowo muszą być dokonane stosowne uzgodnienia z Jednostkami 

Wykonawcy odpowiedzialnymi za proces doręczania. 

Każda z Jednostek określa możliwości świadczenia usług w zakresie doręczania korespondencji 

w wyznaczonych godzinach, co uzależnione jest m. in. od opracowania przesyłek, uwarunkowań 

natężenia ruchu drogowego czy ewentualnych zmian organizacji, które wpływają na czas potrzebny 

Wykonawcy na dojazd do Zamawiającego w wyznaczonym czasie. 

Wobec powyższego Wykonawca ponownie wnosi o modyfikację godzin dostarczenia przesyłek 

pocztowych: 

- dla ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź - siedziba główna Zamawiającego w Łodzi z godz. 8:00 - 

11:00 na godz. 8:00 -12:00. 

 

Odpowiedź. 

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, które wyraził w informacji dla Wykonawców z dnia 

12 i 17  lipca 2019 r. modyfikując godziny dostarczenia przesyłek pocztowych z godz. 8:00 - 10:00 

na godz. 8:00 - 11:00. 

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy w przedmiotowym zakresie, Zamawiający ponownie podkreśla, 

że wskazany przedział czasowy odbioru korespondencji jest obiektywną potrzebą a nie wygodą 

Zamawiającego. 

Doświadczenie z lat ubiegłych w zakresie realizacji przedmiotowej usługi, która polegała 

na samodzielnym odbiorze i dostarczaniu przez Zamawiającego przesyłek do placówek pocztowych 

wskazanych przez Wykonawcę, pozwala sądzić, że wymagania Zamawiającego wskazane 

w przedmiotowym postępowaniu nie są ponadstandardowe. Aktualnie, każdorazowo korespondencja 

dla Zamawiającego jest przygotowana do odbioru w placówce Wykonawcy w godzinach 8:00-9:00, 

zatem Zamawiający może przypuszczać, że wymagania Zamawiającego opisane w szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia nie przerastają możliwości logistyczno-organizacyjnych Wykonawcy. 

 

Pytanie 3. 

W związku z powyższą kwestią, z którą Wykonawca zwraca się o ponowną weryfikację, wnioskujemy 

o zmianę terminu składania ofert na dzień 22 lipca 2019 roku do godz. 12:00. 

Jesteśmy przekonani, iż wydłużenie terminu składania ofert dla ww. postępowania nie spowoduje 

uciążliwości zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim zainteresowanym oraz nie wpłynie negatywnie 

na przebieg niniejszego postępowania. 

Odpowiedź. 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 19.07.2019 r. na godz. 

10:00. 

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

 

Modyfikacji uległ załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy. Zmienioną wersję załącznika Zamawiający udostępnia 

w Biuletynie Informacji Publicznej: http://nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-lodzkiego-ow-

nfz/zamowienia-publiczne/ 

 

http://nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-lodzkiego-ow-nfz/zamowienia-publiczne/
http://nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-lodzkiego-ow-nfz/zamowienia-publiczne/
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Treść udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi jest wiążąca i stanowi integralną część Ogłoszenia, 

należy ją uwzględnić przygotowując ofertę. 

Pozostałe zapisy Ogłoszenia nie ulegają zmianie. 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

 

(-) Agnieszka Guziak 

 

 


