Institute of Mother and Child
L’Institut de la Mère et de l’Enfant

Warszawa, 5 lipca 2018 r.
A/ZP/SZP/US.251-1/3/18
WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA
Dot.: postępowania prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne
na podstawie art. 138o znak A/ZP/SZP/US.251-1/8/18 na:
„Świadczenie usług kurierskich na potrzeby
Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej”
Pytanie nr 1
W OPZ pkt. III ust. 2 ppkt. 1 Zamawiający wskazał:

1)Przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek krajowych (zaklejone koperty) o
wadze do 0-1000g. Usługa polega na odebraniu od wyznaczonych przez Zamawiającego
oddziałów noworodkowych z 387 szpitali na terenie Polski (lista wszystkich szpitali stanowi
załącznik nr 6a do ogłoszenia) przesyłek listowych o wadze 0-1000 g, z suchymi bibułami z
próbkami do badań, do 7 laboratoriów przesiewowych (lista laboratoriów stanowi Załącznik
nr 7 do ogłoszenia).Zamawiający wymaga każdorazowo potwierdzenia ich nadania i odbioru
na kopii rejestru tych przesyłek.

Wykonawca zwraca uwagę, że w Ogłoszeniu wykazany jest załącznik 6b lista (szpitali –
przesyłki lokalne) , w związku z tym zwracamy się prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający
ma na myśli Załącznik 6b do ogłoszenia a nie załącznik 6a jak wskazał w treści.
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację Załącznika 6b, poprzez dodanie
szczegółowych informacji o miejscu odbioru przesyłek na terenie oddziałów noworodkowych
w poszczególnych szpitalach, które będą zawierały szczegółowe dane
Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, że załącznik nr 6a zawiera listę wszystkich szpitali a załącznik 6b
tylko szpitali lokalnych. Szczegółowe dane dotyczące miejsca odbioru i dostarczenia
przesyłek (Szpital, adres, Oddział/Klinika/Pracownia, budynek, nr pokoju itp.) zgodnie
z rozdz. XIII pkt. 5 ogłoszenia zostaną podane przez Zamawiającego przed zawarciem
umowy.
Pytanie nr 2
W OPZ pkt. III ust. 2 ppkt. 1 Zamawiający wskazał:

1) (…) Zamawiający wymaga każdorazowo potwierdzenia ich nadania i odbioru na kopii
rejestru tych przesyłek.

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez
potwierdzenie ich odbioru. Czy przesyłki mają być dostarczone z usługą dodatkową
potwierdzenie odbioru? Jeżeli tak, Zamawiający zwraca się z prośbą o dopisanie usługi
dodatkowej do formularza cenowego.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, że przesyłki nie mają być dostarczone z dodatkową usługą
potwierdzenia odbioru. Zamawiający miał na myśli standardowe procedury związane
z przesyłaniem przesyłek (tj. potwierdzenie odbioru od szpitala i potwierdzenie dostarczenia
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do laboratorium, które nie musi być zwrócone do szpitala). Zamawiający dopuszcza
potwierdzanie odbioru i dostarczenia na urządzeniach mobilnych (np. czytnikach, tabletach).
Pytanie nr 3
W OPZ pkt. XIV ust. 3 pkt. 2
wskazał:

Obowiązki Wykonawcy po Zawarciu Umowy Zamawiający

2) odebranych w piątki i sobotę, w poniedziałek w godz. 8:00-11.00 (w Warszawie w godz.
7:00-10:00)

Wykonawca uprzejmie informuję, że zgodnie z regulaminem przesyłki odebrane w sobotę
traktowane są z datą nadania poniedziałkową. Czy Zamawiający w takiej sytuacji dopuszcza
doręczenie przesyłek maksymalnie do wtorku do godziny 9:00.
W przypadku braku akceptacji powyższego, czy Zamawiający dopuszcza rezygnację odbioru
przesyłek w sobotę?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający nie dopuszcza doręczenia przesyłek, odebranych w sobotę, we wtorek oraz nie
wyraża zgody na rezygnację odbioru w soboty.
Pytanie nr 4
W OPZ pkt. XIV ust. 5 Obowiązki Wykonawcy po Zawarciu Umowy Zamawiający wskazał:

5) Druk etykiet adresowych z kodami i dostarczenie etykiet do poszczególnych szpitali.

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na następujący:
Wykonawca udostępni bezpłatnie Zamawiającemu aplikację umożliwiającą wydruk listów
przewozowych lub dostarczy listy przewozowe w wersji papierowej.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie wymaga listów przewozowych w formie papierowej, a jedynie zakodowane
etykiety (kod kreskowy).
Pytanie nr 5
W OPZ pkt. XIV ust.7 Obowiązki Wykonawcy po Zawarciu Umowy Zamawiający wskazał:

7) Wykonawca dokonuje rozliczenia miesięcznych dostaw do 5 go dnia następnego miesiąca
za miesiąc poprzedni.
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na następujący:

Wykonawca dokonuje rozliczenia miesięcznych dostaw do 7 go dnia następnego miesiąca za
miesiąc poprzedni.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający nie wyraża
z Ministerstwem Zdrowia.
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Pytanie nr 6
W OPZ pkt. XIV ust.8 Obowiązki Wykonawcy po Zawarciu Umowy Zamawiający wskazał:

7) Dostarczenie Zamawiającemu raz w miesiącu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Do
faktury należy dołączyć wykaz (wydruk) liczby odebranych i dostarczonych przesyłek z
poszczególnych szpitali z podziałem odbiorcy. Dostarczenie faktury korygującej musi
odbywać się w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia nieprawidłowości.
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na następujący:

Dostarczenie Zamawiającemu raz w miesiącu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Do
faktury należy dołączyć specyfikację z podziałem na ilości nadane w z poszczególnych
miejscowościach. Dostarczenie faktury korygującej musi odbywać się w ciągu 7 dni od
momentu zgłoszenia nieprawidłowości.
Celem pobrania szczegółowych danych dotyczących przesyłek Wykonawca udostępni
Zamawiającemu aplikację za pomocą której każdorazowo sporządzi raport z
nadanych/odebranych przesyłek.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.
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Pytanie nr 7
W § 1 projektu umowy ust 1 Zamawiający wskazał:

Przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek krajowych (zaklejone koperty) o
wadze 0-1000g. Usługa polega na odebraniu od wyznaczonych przez Zamawiającego
oddziałów noworodkowych z 387 szpitali na terenie Polski (lista wszystkich szpitali stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej umowy) przesyłek listowych o wadze 0-1000g., z suchymi
bibułami z próbkami do badań, do 7 laboratoriów przesiewowych (lista laboratoriów stanowi
załącznik nr 3 do niniejszej umowy).
Wykonawca zwraca uwagę, że załącznik numer 2 stanowi tabela asortymentowo-cenowa, w
związku z tym zwracamy się prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli Listę
Szpitali stanowiącą załącznik nr 8 do ogłoszenia
Wykonawca zwraca uwagę, że załącznik nr 3 stanowi Oświadczenie związku z tym zwracamy
się prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli adresy Ośrodków Przesiewowych
stanowiącą załącznik nr 7 do ogłoszenia.
Odpowiedź nr 7
Zamawiający informuje, że załącznik nr 1 do umowy będzie stanowiła tabela asortymentowocenowa, którą Wykonawca dołączy do oferty. W związku z powyższym następne załączniki
będą oznakowane zgodnie z kolejnością.
Pytanie nr 8
W § 1 projektu umowy ust 3 Zamawiający wskazał:

Wykonawca
zobowiązany jest do odbioru przesyłek z wytypowanych oddziałów
noworodkowych w dni robocze w godzinach 9:00-11:00. A w przypadku oddziałów
zaznaczonych w załączniku nr 2 niniejszej umowy również w Soboty.
Wykonawca zwraca uwagę, że załącznik numer 2 stanowi tabela asortymentowo-cenowa,
w związku z tym zwracamy się prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli Listę
Szpitali stanowiącą załącznik nr 8 do ogłoszenia.
Odpowiedź nr 8
Zamawiający informuje, że oznaczył załączniki zgodnie z zapisami umowy, co nie oznacza,
iż muszą się one pokrywać z załącznikami do ogłoszenia.
Pytanie nr 9
W § 2 projektu umowy ust 4 Zamawiający wskazał:

Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Wykonawca zobowiązuję się wysłać
fakturę Zamawiającemu niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu po jej wystawieniu
przesyłką poleconą, priorytetową.
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na następujący:
Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, w terminie 21 dni od daty jej wystawienia. Wykonawca zobowiązuję się wysłać
fakturę Zamawiającemu niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu po jej wystawieniu
przesyłką poleconą, priorytetową.
Odpowiedź nr 9
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 10
Zamawiający w § 4 ust. 2 projektu umowy Zamawiający wskazał:

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi kurierskiej, Zamawiającemu
przysługuje odszkodowanie zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 23 listopada 2012r.-Prawo
Pocztowe (tj. Dz. U. z 2017r.,poz.1481);
Za utratę przesyłki lub ubytek zawartości lub uszkodzenie przesyłki w wysokości
dwudziestokrotności opłaty pobranej za jej nadanie.
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na następujący:
Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi kurierskiej Zamawiającemu
przysługuje odszkodowanie zgodne z Regulaminem usługi Wykonawcy i przepisami prawa
powszechnie obowiązującego ( w tym Prawa Pocztowego).
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Odpowiedź nr 10
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 11
W § 4 ust 4 projektu umowy Zamawiający wskazał:

Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia należności odszkodowania/kary umownej z
wierzytelności Wykonawcy z tytułu Umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na następujący:
Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia należności odszkodowania/kary umownej z
wierzytelności Wykonawcy z tytułu Umowy. Odszkodowania będą wypłacane po
przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego.
Odpowiedź nr 11
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.
Pytanie nr 12
W § 4 ust 3 projektu umowy Zamawiający wskazał:
W tytułu niewykonania każdej dziennej usługi z winy Wykonawcy Zamawiającemu
przysługuję kara umowna w wysokości 2% wartości brutto miesięcznej faktury.
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na następujący:
Kara umowna za nienależyte wykonanie umowy będzie wypłacana zgodnie z regulaminem
Wykonawcy za każdy przypadek naruszenia (po rozpatrzeniu w trybie reklamacyjnym).
Odpowiedź nr 12
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.
Pytanie nr 13
Zamawiający w § 4 ust. 5 projektu umowy wskazuje iż Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
karę umowną w wysokości 10% całkowitej ceny brutto oferty. W związku z tym Wykonawca
zwraca się z prośbą o zmianę wysokości kary na 1% od całkowitej ceny oferty, która jest
karą wysoką, ale stosowaną na rynku. Wykonawca nie neguje wprowadzenia kar umownych
w projekcie umowy jako takich, lecz podkreśla, iż należy dążyć do zachowania równowagi
stron stosunku umownego, która w jego ocenie nie stoi w sprzeczności z naturą stosunku
prawnego, ustawą lub zasadami współżycia społecznego. Podkreślić należy, że ustanawianie
w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad
zachowania uczciwej konkurencji. Wynika to zarówno z ograniczeń zasady swobody umów,
jak i z innej podstawowej zasady prawa cywilnego, wyrażonej w art. 5 Kodeksu cywilnego.
Wobec powyższego karę na poziomie 10% należy uznać za całkowicie wygórowaną.
Odpowiedź nr 13
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.
Pytanie nr 14
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację Załącznika nr 2 do SIWZ Tabela
Asortymentowa-Cenowa, poprzez wydzielenie przesyłek kurierskich na odebrane
i dostarczone następnego dnia oraz na przesyłki kurierski odebrane i dostarczone tego
samego dnia ( z podaniem szacowanych wolumenów ) oraz wydzielenie i oszacowanie
wolumenów przesyłek z możliwością odebrania w soboty, zgodnie z poniższym wzorem:
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Załącznik nr 2 do SIWZ
TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA

Lp.

1

2

Asortyment
Usługa kurierska
dostarczenie następnego
dnia roboczego - cena
podstawowa
Usługą dodatkowądoręczenie następnego dnia
do określonej godziny

J.m.

Ilość

Cena
jedn.
netto w
PLN

Wartość
netto w
PLN

% VAT

Wartość
brutto w PLN

szt.

szt.

3

Usługa kurierska przesyłki
lokalne dostarczenie tego
samego dnia

szt.

4

Usługa dodatkowa- odbiór
w soboty

szt.

5

Usługa dodatkowapotwierdzenie odbioru
przesyłki przez adresata

szt.

Odpowiedź nr 14
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.
Pytanie nr 15
Czy Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z udostępnionego bezpłatnie przez
Wykonawcę narzędzia do nadawania przesyłek w wersji elektronicznej oraz ich śledzenia,
dzięki któremu proces przygotowania korespondencji ulegnie uproszczeniu?
Wykonawca informuje, że udostępniając Zamawiającemu narzędzie do nadawania przesyłek
w wersji elektronicznej, drukowania listów przewozowych oraz śledzenia umożliwia również
składanie reklamacji za pośrednictwem aplikacji.
Odpowiedź nr 15
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Mariusz Ołtarzewski

UWAGA:
Wyjaśnienia treści ogłoszenia zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego
www.imid.med.pl w dniu 5 lipca 2018 roku.
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