znak: DAGZ.261.1.11.2016

Warszawa, dnia 23.09.2016r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Do Zamawiającego - Narodowego Funduszu Zdrowia Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego w Warszawie, wpłynęły w dniu 22.09.2016 r. zapytania do Ogłoszenia
o zamówieniu. Zgodnie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Pytanie 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”
będącego załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia w zakresie godzin odbioru przesyłek z siedziby
Zamawiającego w Warszawie.
Obecny zapis:
Wykonawca zapewni odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego i jego Delegatur znajdujących się w:
1) Warszawie,
2) Płocku,
3) Radomiu,
4) Ciechanowie,
5) Ostrołęce
w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 15.00 – 15.30
Proponowany zapis:
Wykonawca zapewni odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego i jego Delegatur znajdujących się w:
1) Płocku,
2) Radomiu,
3) Ciechanowie,
4) Ostrołęce
w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 15:00 – 15.30
5) Warszawie
w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 15.00 – 16:00
ODPOWIEDŹ
Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie.

Pytanie 2.
Wykonawca wnosi o zmianę zapisów § 6 ust. 3 Umowy - stanowiącej zał. Nr 2 do Ogłoszenia:
Obecny zapis:
Jeżeli Wykonawca nie zapewni możliwości odbioru przesyłek lub przyjęcia przesyłek zgodnie
z § 2 ust. 2 - 4, zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % kwoty, o której mowa
w § 4 ust. 1 umowy.
Proponowany zapis:
Jeżeli Wykonawca nie zapewni możliwości odbioru przesyłek zgodnie z § 2 ust. 2, zapłaci
każdorazowo Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % sumy kwot należnych za usługę odbioru
przesyłek z siedziby Zamawiającego w Warszawie i Delegatur MOW w Ciechanowie, Ostrołęce,
Płocku i Radomiu określonej w załączniku nr 1 do Umowy (formularz cenowy Wykonawcy),
poz. 13-18.
Jeżeli Wykonawca nie zapewni możliwości przyjęcia przesyłek zgodnie z § 2 ust. 3-4, zapłaci
każdorazowo Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % sumy kwot należnych za usługę nadania
przesyłek pocztowych, określonej w załączniku nr 1 do Umowy (formularz cenowy Wykonawcy),
poz. 1-12.
Z uwagi na rozdzielność usług obejmujących usługi pocztowe i inne usługi tj. usługi transportowe
polegające na odbiorze korespondencji z siedzib Zamawiającego w celu nadania przesyłki pocztowej,
żądanie obliczania kar umownych od wysokości łączonych usług narusza podstawowe zasady
proporcjonalności i racjonalności zasad odszkodowawczych w przepisach k.c.
Wskazać należy, że potencjalny przychód z tytułu świadczonej usługi transportowej za cały
prawdopodobny okres trwania umowy jest niewspółmierny wobec przewidywanej wartości kontraktu
z tytułu świadczonych usług pocztowych.
Biorąc pod uwagę orzecznictwo i stanowiska komentatorów w sprawie kar umownych brak jest
formalnych przesłanek do proponowanego przez Państwa sposobu obliczania kar.
Zgodnie z wyrokiem KIO 2631/12; KIO 2655/12 umowa winna zmierzać do zabezpieczenia
interesów obu stron, a kara umowna nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie
Zamawiającego, ponieważ jej celem jest dyscyplinowanie stron do prawidłowego i terminowego
wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków umownych.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie.
Zgodnie z pkt 9 ppkt 7 Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia
w następujący sposób;
1. W załączniku nr 1 do Ogłoszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, str. 13
Ogłoszenia treść otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zapewni odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego i jego Delegatur:
1) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 15.30 w Delegaturach
znajdujących się w:
1) Płocku,
2) Radomiu,
3) Ciechanowie,
4) Ostrołęce
2) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 16:00 w Warszawie.”
2. We wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia:
1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Wykonawca zapewni odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego i jego Delegatur:
1) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 15.30 w Delegaturach
znajdujących się w:
1) Płocku,
2) Radomiu,
3) Ciechanowie,
4) Ostrołęce,
2) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 16:00 w Warszawie.”
2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli Wykonawca nie zapewni możliwości:
1) odbioru przesyłek zgodnie z § 2 ust. 2, zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę
w wysokości 500,00 zł,
2) przyjęcia przesyłek zgodnie z § 2 ust. 3-4, zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę
w wysokości 0,1 % sumy kwot należnych za usługę nadania przesyłek pocztowych,
określonej w załączniku nr 1 do umowy wskazanych w poz.1-12.”
Dokonaną zmianę Ogłoszenia Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

Przewodniczący Komisji
(…) Hubert Szalak
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