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Lublin, dnia 04.12.2014 r.

Oferenci
Wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia
28.11.2014 r. numerem 390890 - 2014.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje wyjaśnienia
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
PYTANIE NR 1:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość by na kopercie oprócz danych wskazanych przez
Zamawiającego znajdowały się informacje o opłacie za usługę pocztową związane ze
świadczeniem części zamówienia przez podwykonawców, ewentualnie inne informacje
związane z obiegiem przesyłek pocztowych?
Wykonawca jednocześnie zaznacza, że informacje te nie będą zakrywać nadruku adresu
firmowego Zamawiającego oraz nie będą naruszać innych wymagań wskazanych w SIWZ.
Odpowiedź:
TAK
PYTANIE NR 2:
Zamawiający wymaga do wykonawców uzupełnienia w formularzu cenowym proponowanych
cen jednostkowych za poszczególne usługi wyrażonych jedynie w wartości brutto, nie
wyodrębniając osobnych kolumn na uzupełnienie cen za poszczególne przesyłki wyrażonych w
wartości netto oraz naliczonego podatku VAT. Wykonawca zwraca uwagę, iż taka sytuacja nie
jest korzystna z perspektywy interesów Zamawiającego.
Brak rozbicia cen za poszczególne usługi objęte przedmiotem zamówienia na cenę netto,
naliczony podatek od towarów i usług (VAT) oraz wynikową cenę brutto pozbawia
Zamawiającego możliwości porównania proponowanych cen ofertowych do cen, które powinny

obowiązywać w przypadku np. obniżenia stawki podatku VAT. Wskazać bowiem należy, iż
obecna (23%-owa) stawka podatku VAT jest efektem ciężkiej sytuacji ekonomicznej kraju i
relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto (PKB), co wymusiło podjęcie czynności
zaradczych i m.in. podwyższenie obowiązującej standardowej stawki VAT. Niewykluczone jest
jednak, że zmiana powyższych okoliczności (np. korzystniejsza relacja długu publicznego do
PKB) spowoduje również obniżenie stawek podatku od towarów i usług. Wówczas w interesie
Zamawiającego będzie zapewnienie sobie większej przejrzystości w skalkulowaniu cen
zaproponowanych przez wykonawcę z uwzględnieniem bieżącej (niższej) stawki VAT, a tym
samym uiszczanie niższego wynagrodzenia na rzecz wykonawcy.
Dodatkowo, taka zmiana ułatwi kalkulację samym wykonawcom, jak również wprowadzi
większą klarowność i transparentność co do obliczania ceny, co pozwoli uniknąć błędów i
omyłek rachunkowych. W ocenie Wykonawcy będzie to również element pełniejszej realizacji
elementarnej dla Prawa zamówień publicznych zasady jawności postępowania (wyrażonej w art.
8 ustawy PZP).
W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o uwzględnienie wniosku
w zakresie wprowadzenia w formularzu cenowym osobnych kolumn/rubryk, celem możliwości
wpisania cen za poszczególne usługi objęte przedmiotem zamówienia wyrażonych również w
wartości netto oraz wskazania naliczonej stawki podatku VAT.
Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy.
W załączeniu zmodyfikowany Formularz kosztorysu ofertowego – Załącznik nr 7 do siwz.
PYTANIE NR 3:
Czy Zamawiający zapewni konfekcję przesyłek rejestrowanych w zakresie oklejania etykietami
(stanowiącymi numery nadawcze) przesyłek oraz książek nadawczych?

Etykiety zostaną

dostarczone przez Wykonawcę.
Odpowiedź:
W załączniku nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt 9 zdanie 3 wskazane jest, iż:
„Numer identyfikujący przesyłkę rejestrowaną „R” na przesyłce i szczegółowym zestawieniu
nadanych przesyłek będzie nanosił Wykonawca”.
PYTANIE NR 4:
Czy Zamawiający zgadza się na zmianę godzin dostarczenia przesyłek do Kancelarii Lubelskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ z przedziału godzinowego od 08:00 do 09:00 na przedział
godzinowy od 08:00 do 10:00?
Odpowiedź:
NIE

PYTANIE NR 5:
Czy Zamawiający zgadza się na zmianę godzin odbiorów z siedziby Zamawiającego w Lublinie
przy ul. Szkolnej 16 z przedziału godzinowego od 15.30 do 16.00 na przedział godzinowy od
14.00 do 16.00?
Odpowiedź:
NIE
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
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