Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 21 listopada 2017 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: Świadczenie usług pobraniowych w obrocie krajowym przez okres 24 miesięcy.
Znak sprawy DZP.26.113/2017
WYJAŚNIENIA
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1
Czy usługi świadczone przez Wykonawcę z chwilą ich nadania powinny spełniać wymóg zachowania
prawidłowego terminu nadania dla pisma urzędowego zgodnie z art. 17 Prawa pocztowego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 2
Zamawiający w zapytaniu ofertowym w pkt. 4 w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia pisze
„Wykonawca Zobowiązany będzie do dostarczenia przesyłek nadawanych za jego pośrednictwem do
siedziby Zamawiającego tj. Samodzielnego Publicznego Szpitala klinicznego im. Prof. A. Grucy CMKP w
Otwocku przy ul. Konarskiego 13, Sekretariat Dyrekcji (budynek C, parter od poniedziałku do piątku w
godzinach od 08:00 do 9:30”
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 i
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 wykreślenie 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 nie wyraża zgody.
Pytanie nr 3
Zamawiający w pkt. 11 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia szczegółowo zobowiązuje się do
przygotowania
przesyłek
do
eksploatacji.
Wykonawca
zwraca
się
do
Zamawiającego
z propozycją dopuszczenia możliwości świadczenia usług w zakresie ich przyjmowania
z wykorzystaniem systemu informatycznego, który automatycznie dopuszcza możliwość korzystania
z internetowej aplikacji elektronicznej. Aplikacja dokonuje automatycznego przekazywania i odbierania
plików z informacjami o zarejestrowanych usługach, komunikując się bezpośrednio z placówką pocztową
wskazaną w umowie. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie powyższej aplikacji przy
świadczeniu usług?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga realizacji usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia jednakże, zamawiający
nie wyklucza możliwości korzystania z systemu informatycznego. Ostatecznie decyzja zostanie podjęta
po zawarciu umowy.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisów w zapytaniu ofertowym Projekt umowy
§ 7 pkt. 1 „ Należność za wykonane usługi płacona będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz
z zestawieniem nadanych przesyłek potwierdzonych przez upoważnionego pracownika Wykonawcy .”
na zapisy :
Zapłata za wykonane usługi będzie dokonywana przez Zamawiającego z dołu za każdy miesięczny okres
rozliczeniowy na podstawie wystawionej faktury na skazane na fakturze konto bankowe Wykonawcy
w terminie do 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisów w zapytaniu ofertowym Projekt umowy
§ 7 pkt. 1 „ Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego” na zapisy:
„ Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisów w zapytaniu ofertowym Projekt umowy
§ 14 w sposób następujący: „Strony ustalają, że spory wynikające z realizacji niniejszej umowy,
rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 7
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą ze względu na konieczność rzetelnego przygotowania oferty,
o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 24.11.2017 do godz.15:00
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 24.11.2017 roku do godz.
15:00.

z. up. Dyrektora SPSK
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Olimpia Jobda

