Warszawa, dnia 07.12.2018r.
Nr sprawy SPZOZ.U/866/2018
ZAWIADOMIENIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiadamia,
iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego p.n. „świadczenia usług
pocztowych ” (Nr sprawy SPZOZ.U.866/2018) wpłynęły zapytania do treści ogłoszenia.
Treść zapytań i odpowiedzi zamieszczono poniżej .

Zapytania z dnia 07.12.2018r.

Pytanie
1: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych
Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia w ust. 3 pkt. 2) wskazuje Usługi pocztowe nie
mające charakteru powszechnego, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu
zamówienia .
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z usług nie mających charakteru powszechnego.
Pytanie 2 : W treści Opisu przedmiotu zamówienia w punkcie III Miejsce i termin wykonania
zamówienia Zamawiający wskazał, że Wykonawca zobowiązany jest do stałego dostarczania
przesyłek i zwrotów do siedziby Zamawiającego codziennie w dni robocze ( poniedziałek – piątek
w godzinach od 8:00 – 12:00 ) Wykonawca informuje, że zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe (art.
46 ust. 2 pkt. 5) Wykonawca zobowiązany jest do doręczania przesyłek co najmniej w każdy dzień
roboczy i nie mniej niż 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Jednocześnie Wykonawca informuje, że zobowiązanie operatora wyznaczonego do doręczania
przesyłek w określonych godzinach w istotny sposób narusza art. 46 ust. 2 pkt. 1, który obliguje go
do świadczenia usług powszechnych w sposób jednolity w porównywalnych warunkach. Ponadto
doręczanie korespondencji do Zamawiającego nie jest przedmiotem postępowania, a obowiązkiem
ustawowym Wykonawcy jako operatora wyznaczonego dotyczy przesyłek nadanych za jego
pośrednictwem. Dodatkowo zwracamy uwagę, że doręczenie przesyłki jest konsekwencją umowy

zawartej z Nadawcą w chwili jej nadania, natomiast Zamawiający występuje w tym wypadku w roli
adresata i nie jest stroną umowy o nadawanie. Wobec powyższego Wykonawca prosi o
modyfikację zapisu w zakresie rezygnacji z określania konkretnych godzin doręczania przesyłek
nadchodzących do Zamawiającego, gdyż nie stanowi to przedmiotu umowy pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.
Pytanie 3: W punkcie III punkt 7 Zamawiający określił warunki płatności faktur za zrealizowane
usługi. Ze względu na funkcjonujące u Wykonawcy systemy fakturujące, które określają termin
płatności w ścisłym powiązaniu z terminem jej wystawienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o
zgodę na modyfikację warunku i określenie terminu 14 dni od daty wystawienia faktury oraz
zobowiązuje się wysyłać faktury przesyłką listową poleconą, priorytetową najpóźniej w następnym
dniu roboczym po wystawieniu faktury. „Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku
bankowego Wykonawcy”

Odpowiedź: Zamawiający wyraż zgodę na modyfikację.
Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z oprogramowania należącego do
Wykonawcy służącego do ewidencjonowania przekazywanej korespondencji?

Odpowiedź: Nie
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