
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 27.09.2016 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. 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów § 6 ust. 3 Umowy - stanowiącej zał. Nr 2 do Ogłoszenia: 

Obecny zapis: 

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. 

Proponowany zapis: 

Jeżeli Wykonawca nie zapewni możliwości: 

1) odbioru przesyłek zgodnie z § 2 ust. 2, zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę  

w wysokości 100,00 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. 

 

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) § 6 ust. 3 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 
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„3. Jeżeli Wykonawca nie zapewni możliwości:  

1) odbioru przesyłek zgodnie z § 2 ust. 2, zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę  

w wysokości 100,00 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 


