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Lublin, dnia 03.12.2014 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
W opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 2 do SIWZ w ust 1 pkt 1) występują określenia: przesyłka
najszybszej kategorii w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym, zwykła priorytetowe –
przesyłki nierejestrowane listowe najszybszej kategorii w obrocie krajowym i w obrocie
zagranicznym, prosimy o zdefiniowanie wymaganego terminu doręczania takiej przesyłki, podobnie
w przypadku poleconych oraz paczek.
Wobec takiego niedokładnego opisu przedmiotu zamówienia wnosimy o doprecyzowanie, co
znaczą poszczególne kategorie przesyłek ( nie będące przesyłkami najszybszej kategorii,
priorytetowe) oraz jakich terminów doręczania wymagają Państwo dla poszczególnych typów
przesyłek.
Pragniemy zwrócić uwagę, iż art. 29 ust. 1 prawa zamówień publicznych nakłada na zamawiającego
obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i
okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zapis ten służy realizacji ustawowych
zasad uczciwej konkurencji a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych
art. 7 ust. 1 ustawy.
Wobec powyższego wnosimy o precyzyjne określenie wymaganych terminów, bowiem tylko
jednoznaczne określenie przedmiotu zmówienia pozwoli na należytą kalkulację kosztów po
stronie Wykonawcy.
W przypadku, kiedy nie będą określone dokładnie wymagane terminy możecie Państwo otrzymać
ofertę na różny zakres usług ( z różnymi terminami doręczeń, chociaż tak samo nazwane), a więc
będą to oferty nieporównywalne, co skutkować będzie koniecznością unieważnienia przetargu na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga doręczania poszczególnych rodzajów przesyłek w terminach nie dłuższych
niż:
1.
2.
3.
4.
5.

Przesyłki listowe nierejstrowane - w 4 dniu po dniu nadania
Przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe – w 3 dniu po dniu nadania
Przesyłki listowe polecone – w 4 dniu po dniu nadania
Przesyłki listowe polecone priorytetowe – w 3 dniu po dniu nadania
Paczki – w 3 dniu po dniu nadania.

Dniem nadania przesyłek jest dzień ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego.
Pytanie nr 2
W pkt 5) opisu przedmiotu zamówienia wskazane zostały godziny doręczania przesyłek oraz
przekazywanie do Zamawiającego przesyłek poleconych na podstawie zestawienia (dwa
egzemplarze). Proponujemy zapis: dostarczanie do Kancelarii Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
NFZ jeden raz dziennie, w dni robocze w godzinach od 08:00 do 10:00 przesyłek nadanych do
Zamawiającego w stanie uporządkowanym tj. dla przesyłek poleconych wpisanie każdej przesyłki na
listę według numerów „R”. Listy powinny być sporządzone w dwóch egzemplarzach.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Pytanie nr 3
Czy wyrażacie Państwo zgodę na wycenę list z przesyłkami poleconymi o których mowa w pytaniu
nr 2, przekazanymi do Kancelarii Zamawiającego poprzez dodanie w formularzu kosztorysu
ofertowego załącznik nr 7 SIWZ poz. 45 „zbiorowego dowodu odbioru” w ilości 22 szt. za m-c ?
Odpowiedź:
NIE
Pytanie nr 4
W związku z określeniem wymogu posiadania przez Wykonawcę placówek nadawczych
wskazanych w pkt 8) opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający
wymaga, by placówki pocztowe wykonawcy miały osobne stanowisko do obsługi działalności
pocztowej, czy też Zamawiający dopuszcza by były to placówki, w których jedno stanowisko służy
jednocześnie do obsługi działalności pocztowej oraz innej działalności prowadzonej w placówce (np.
sprzedaż alkoholi, produktów spożywczych, czy działalność lombardowa).
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529)
„Działalność pocztowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)
i wymaga wpisu do rejestru operatorów pocztowych, zwanego dalej "rejestrem".
Zgodnie z art. 7 ustawy Prawo pocztowe „działalność pocztową w zakresie objętym obowiązkiem
wpisu do rejestru może wykonywać przedsiębiorca, który:
1) zapewnia warunki do przestrzegania tajemnicy pocztowej, o której mowa w art. 41;
2) zapewnia warunki techniczne i organizacyjne świadczenia usług pocztowych niezbędne dla
zachowania bezpieczeństwa obrotu pocztowego; ….)

Zamawiający nie jest uprawniony do weryfikacji warunków technicznych i organizacyjnych jakie
zapewnia podmiot wpisany do rejestru operatorów pocztowych.
Pytanie nr 5
Czy nadawcą przesyłek będzie każdorazowo Zamawiający i tylko on będzie widniał na przesyłach
jako Nadawca, a tym samym wyklucza nadawanie przesyłek w jego imieniu i na rzecz przez inne
podmioty?
Odpowiedź:
Dopuszcza się możliwość nadawania przesyłek przez inny podmiot w imieniu i na rzecz
Zamawiającego. W powyższej sytuacji oprócz danych naniesionych przez Zamawiającego na
przesyłce czy dowodzie nadania mogą znaleźć się dodatkowo informacje związane z obiegiem
przesyłki, które nie będą przesłaniać danych wprowadzonych przez Zamawiającego.
Pytanie nr 6
Czy wymagacie Państwo, aby Wykonawca udostępniał Zamawiającemu system śledzenia przesyłek
rejestrowanych, który zawierał będzie aktualny status przesyłki ze wskazaniem terminu
doręczenia/awizowania przesyłki.
Odpowiedź:
Jeżeli Wykonawca dysponuje systemem śledzenia przesyłek rejestrowanych, który zawiera aktualny
status przesyłki ze wskazaniem terminu doręczenia/awizowania przesyłki winien udostępnić go
Zamawiającemu.
Pytanie 7
W związku z tym, że potwierdzenie odbioru nie jest oddzielną usługą, występuje ono tylko w
powiązaniu z usługą rejestrowaną (nie będąca przesyłką najszybszej kategorii, priorytetowa)
wnosimy w formularzu kosztorysu ofertowego zał. nr 7 do SIWZ o wskazanie potwierdzeń odbioru
oddzielnie dla przesyłek nie będących przesyłką najszybszej kategorii i oddzielnie dla
priorytetowych.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia formularz kosztorysu ofertowego poprzez wskazanie potwierdzeń odbioru
oddzielnie dla przesyłek nie będących przesyłką najszybszej kategorii i oddzielnie dla
priorytetowych.
W załączeniu zmodyfikowany Formularz kosztorysu ofertowego – Załącznik nr 7 do siwz.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
W związku z wprowadzonymi zmianami treści siwz, zgodnie z art. 12 a ust 2 ustawy prawo
zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.12.2014 r. Miejsce,
godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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