
Nr referencyjny: TZ.372.84.2019                            Zielona Góra 09.12.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmianie treści SIWZ  oraz zmianie
terminu składania i otwarcia ofert.

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. niniejszym
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr referencyjny: TZ.372.84.2019 prowadzonym w trybie
zamówienia  na  usługi  społeczne  i  inne  szczególne  usługi  pn:  Świadczenie  kompleksowych  usług  pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, paczek oraz
zwrotów, wniesiono następujące pytania:

Pytanie nr 1
W Umowie (Załącznik nr 4 do SIWZ) § 6 ust. 3. Zamawiający wskazuje termin płatności „21 dni od daty otrzymania
faktury”.

Wykonawca informuje, iż faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem scentralizowanego systemu
informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak termin wystawienia faktury, datę wysłania faktury do
klienta, jak również termin płatności będący w ścisłej zależności z terminami sporządzanie faktury. Termin płatności
faktury  od  daty  wystawienia  z  tytułu  świadczonych  usług  został  wprowadzony  ze  względu  na  zapewnienie
prawidłowego  funkcjonowania  systemu  fakturowania  wykonawcy.  Takie  rozwiązanie  daje  możliwość  oszacowania
terminów wpływu środków oraz opóźnień w ich płatnościach.
Czy biorąc  pod  uwagę  obowiązujące  regulacje  wewnętrzne  u  Wykonawcy oraz  ze  względu  na  fakt,  iż  poniższa
propozycja zapewnia wystarczający czas na dokonanie płatności, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności za
zrealizowane usługi pocztowe według proponowanego zapisu: „21 dni od daty wystawienia faktury”?
Odpowiedź:  Zamawiający  pozostawia  zapisy  SIWZ  bez  zmian.  Dodatkowo  Zamawiający  informuje,  że
Zamawiający  informuje,  że  na  etapie  realizacji  umowy  akceptować  będzie  odbiór  od  Wykonawców
ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przesłanych  za  pośrednictwem  bezpłatnej  Platformy
Elektronicznego  Fakturowania.  Zasady  przesyłania  drogą  elektroniczną  ustrukturyzowanych  faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych
za  pośrednictwem  systemu  teleinformatycznego  tj.  platformy  elektronicznego  fakturowania  określa  ustawa
z dnia  09.11.2018  r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty
budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-prywatnym /Dz.U.  2018  poz.  2191/.  Wykonawca nie  jest
obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur za jej pośrednictwem.

Pytanie nr 2
Zgodnie z treścią § 6 ust. 5 Umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ): „Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”

Pragniemy  zwrócić  uwagę  na  fakt,  że  takie  określenie  momentu  zapłaty  nie  pozwala  Wykonawcy  swobodnie
dysponować środkami za wykonane usługi – co jest niezgodne z orzecznictwem sądów w tej sprawie oraz uniemożliwia
Wykonawcy monitorowanie terminowości  płatności  za świadczone usługi oraz naliczanie ewentualnych odsetek za
zwłokę. Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje art. 454 Kodeksu cywilnego, który regulując miejsce
wykonania zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia świadczenia. W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych
zasadą jest, że zapłata dokonana jest dopiero z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in.
prawidłowe monitorowanie rozliczania stron.
Czy  ze  względu  na  to,  że  faktyczną  możliwością  dysponowania  środkami  jest  data  ich  wpływu  na  rachunek
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę określenia dnia zapłaty według powszechnie stosowanej formy w obrocie
gospodarczym: „Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
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Pytanie nr 3
W  Umowie  § 8 ust. 1 Zamawiający wskazał karę umowną dla Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto
w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Przewidziana przez Zamawiającego kara jest niewspółmiernie wysoka do wartości zamówienia oraz do czasu trwania 
umowy. Poziom kary umownej jest zbyt wygórowany w stosunku do wskazanej przyczyny stanowiącej podstawę jej 
naliczenia. Wykorzystywanie przez Zamawiającego - będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w 
wyniku udzielenia zamówienia - jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, których wysokość jest 
wygórowana jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza
dopuszczalne zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego granice swobody umów. Uprzywilejowana pozycja 
Zamawiającego oraz zasadniczo jednostronne określanie istotnych warunków przyszłej umowy sprawia, że umowa o 
udzielenie zamówienia staje się niejako umową adhezyjną, podczas gdy winna zmierzać do zabezpieczenia interesów 
obu stron, a kara umowna nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego, 
ponieważ jej celem jest dyscyplinowanie stron do prawidłowego i terminowego wywiązywania się z przyjętych na 
siebie obowiązków umownych.
Ponadto, biorąc pod uwagę, że odstąpienie od umowy mogłoby teoretycznie nastąpić nawet pod koniec okresu jej 
obowiązywania, kara mogłaby zostać uznana za zbyt wygórowaną w stosunku do wartości pozostałej do zrealizowania 
części umowy i pozostałego czasu jej obowiązywania.
W związku z powyższym Zamawiający wnioskuje o wykreślenie kary umownej bądź złagodzenie zapisów jej 
dotyczących poprzez zmniejszenie jej wysokości i ograniczenie jej kwoty poprzez zmianę treści zapisu w umowie na 
następującą: 
„Z  tytułu  rozwiązania  umowy  bez  wypowiedzenia  ze  skutkiem  natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2,5 % średniorocznego wynagrodzenia
brutto  wykonawcy,  a  po  upływie  tego  okresu  w  wysokości  1  %  maksymalnego  umownego  średniorocznego
wynagrodzenia brutto wykonawcy.”
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4
Zamawiający w Załączniku nr 4 do SIWZ (umowa) przewiduje wskazanie godzin odbioru korespondencji, natomiast
w formularzu cenowym wskazuje konkretne godziny odbioru przesyłek:
- odbiór przesyłek z siedziby zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:30 do 14:00.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie godzin odbioru z uwagi na możliwości logistyczne Wykonawcy, tj. na
13:15 – 14:15?
Ponadto, czy ze względu na 48-miesięczny okres trwania Umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian godzin
odbioru przyjmując, iż powyższe będzie poprzedzone obustronnymi ustaleniami?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany,  tym samym zmienia w podanym zakresie
załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 5
Zamawiający w Załączniku nr 4 do SIWZ (umowa) przewiduje wskazanie godzin dowozu korespondencji, natomiast
w formularzu cenowym wskazuje konkretne godziny dowozu przesyłek:
- dostarczanie przesyłek do siedziby zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątki w godzinach od  8:00 do
9:00.

Wykonawca informuje,  że zgodnie z zapisami ustawy Prawo Pocztowe (art.  46 ust.  2 pkt. 5) 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  zapisy  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 wnosi o modyfikację zapisu w zakresie rezygnacji z określania konkretnych godzin
doręczania  przesyłek  nadchodzących  do  Zamawiającego,  gdyż  nie  stanowi  to  przedmiotu  umowy  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
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Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  proponowane  zmiany,  jednak  mając  na  uwadze  dobro
postępowania Zamawiający zmienia zapis w formularzu cenowym w Tabeli nr 2 w następujacy sposób:
Było:
2. Dostarczanie przesyłek do siedziby zamawiającego (budynek administracyjny – kancelaria, pokój 108) w dni robocze
od poniedziałku do piątki w godzinach od 8:00 do 9:00.
Jest:
2. Dostarczanie przesyłek do siedziby zamawiającego (budynek administracyjny – kancelaria, pokój 108) w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:15.

W konsekwencji dokonanych zmian, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w następujący
sposób: 

1. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XX SIWZ pkt 6.

Było: Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w kopercie,    opisanej
w następujący sposób:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

Oferta do przetargu nieograniczonego na:

Świadczenie  kompleksowych  usług  pocztowych  wŚwiadczenie  kompleksowych  usług  pocztowych  w  obrocie  krajowym  i  zagranicznym  w  zakresieobrocie  krajowym  i  zagranicznym  w  zakresie

przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, paczek oraz zwrotówprzyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, paczek oraz zwrotów

– nr ref.: TZ.372.84.2019

Nie otwierać przed 10.12.2019 r. godz. 11:00

Koperta dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy

Jest:  Wykonawca  powinien  zamieścić  ofertę  wraz  z  pozostałymi  dokumentami,  oświadczeniami  w kopercie,
opisanej w następujący sposób:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

Oferta do przetargu nieograniczonego na:

Świadczenie  kompleksowych  usług  pocztowych  wŚwiadczenie  kompleksowych  usług  pocztowych  w  obrocie  krajowym  i  zagranicznym  w  zakresieobrocie  krajowym  i  zagranicznym  w  zakresie

przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, paczek oraz zwrotówprzyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, paczek oraz zwrotów

– nr ref.: TZ.372.84.2019

Nie otwierać przed 13.12.2019 r. godz. 11:00

Koperta dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy

2. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXII SIWZ pkt 1.

Było:  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 w pokoju nr 201 (sekretariat, bud. A-administracja), nie
później niż do 10.12.2019 r. do godziny 10:30.

Jest:  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 w pokoju nr 201 (sekretariat, bud. A-administracja), nie
później niż do 13.12.2019 r. do godziny 10:30.

3. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXII SIWZ pkt 3.
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Było:  Zamawiający otworzy koperty z  ofertami i  zmianami w dniu 10.12.2019 r.  o godzinie 11:00 w sali  nr  203
(budynek administracji – sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

Jest: Zamawiający otworzy koperty z  ofertami i  zmianami w  dniu 13.12.2019 r.  o godzinie 11:00  w sali  nr 203
(budynek administracji – sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet tam gdzie 
w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.                                                                        

Załączniki:
- Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach 

Dyrektor ds Lecznictwa
Antoni Ciach

Publikacja:    (podpis na oryginale)
www.bip.szpital.zgo.pl ......................................  
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