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Zainteresowani Wykonawcy 

 

 

dot. zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na „sprzedaż, dostawę, 

instalację i uruchomienie terminala pocztowego dla Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia”. 

 

W dniu 17.06.2019 r. do Zamawiającego - Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Łodzi, wpłynęło zapytanie do treści zapytania ofertowego. Zamawiający 

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami. 

 

PYTANIE 1. 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę daty wyprodukowania systemu na rok 2019 bez wskazania 

konkretnej daty i w związku z tym zmianę par. 1 ust. 3 umowy na: 

„Wykonawca oświadcza, że urządzenie objęte przedmiotem niniejszej umowy jest fabrycznie nowe, 

wcześniej nieużywane, wyprodukowany w 2019 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz normami, w pełni wartościowe i nadające się do używania zgodnie z ich przeznaczeniem, 

pochodzące z legalnego źródła”. 

ODPOWIEDŹ. 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany zapisów §1 ust. 3 projektu umowy. 

 

PYTANIE 2. 

Termin realizacji Umowy zostanie spełniony tylko pod warunkiem spełnienia wszystkich formalności 

przez Zamawiającego z Pocztą Polską, na które Wykonawca nie ma wpływu, a które są niezbędne 

do instalacji i uruchomienia terminala pocztowego, w związku z czym zwracamy się z prośbą o zmianę 

par. 2. ust. 1 Umowy na poniższy: 

 

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę wraz z instalacją oraz uruchomieniem urządzenia, 

a także przeprowadzić instruktaż pracowników w terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od dnia 

zawarcia umowy, lecz nie szybciej aniżeli po spełnieniu przez Zamawiającego następujących 

warunków: 

a) Zawarcie przez Zamawiającego z Pocztą Polską SA Umowy na użytkowanie terminala pocztowego 

oraz Umowy na usługę Elektroniczny Nadawca. 

b) Przekazanie przez Zamawiającego Wykonawcy pisemnej informacji dotyczącej realizacji / braku 

realizacji pierwszego, zawartego w cenie Urządzenia, sloganu reklamowego oraz 

w przypadku  realizacji - wszystkich danych koniecznych do jego przygotowania zgodnie 

z instrukcjami Wykonawcy. 

c) Zapewnienie komputera, który będzie współpracował z terminalem pocztowym w miejscu jego 

użytkowania”. 
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ODPOWIEDŹ. 

Zamawiający informuje, że instalacja oraz uruchomienie urządzenia będzie polegało na uruchomieniu 

podstawowej funkcjonalności urządzenia umożliwiającej ważenie, liczenie i znakowanie firmowej 

korespondencji. Na dzień realizacji zamówienia Zamawiający akceptuje funkcjonalność urządzenia bez 

uruchomienia usługi Elektroniczny Nadawca. 

Mając na względzie powyższe, Zamawiający modyfikuje zapisy §2 ust. 1 projektu umowy, który 

otrzymuje nowe brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać instalację oraz uruchomienie urządzenia, a także przeprowadzić 

instruktaż pracowników w terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy”. 

 

PYTANIE 2. 

Projekt umowy nie zawiera wszystkich informacji na temat licencji. Prośba o doprecyzowanie par. 1 

ust. 6 o konieczność ponoszenia opłat związanych z aktualizacjami oprogramowania oraz dostępu 

zdalnego: 

„Bezpłatna licencja na użytkowanie systemu, o którym mowa w ust. 1, zostaje udzielona 

Zamawiającemu na czas nieokreślony. Licencja uprawnia Zamawiającego do użytkowania systemu, 

w tym do korzystania z wszystkich jego funkcjonalności zgodnie z przeznaczeniem systemu oraz celem 

niniejszej umowy. Ewentualna zmiana użytkownika urządzenia dostarczonego w ramach niniejszej 

umowy, na przykład w wyniku przeniesienia przez Zamawiającego praw do urządzeń na inny podmiot 

(osobę), następuje wraz z przeniesieniem na nowego użytkownika licencji, o której mowa wyżej. 

Corocznie Zamawiający musi opłacić dostęp do systemu zdalnego zarządzania Diamond/ STeP oraz 

utrzymania i aktualizacji oprogramowania”. 

ODPOWIEDŹ. 

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy §1 ust. 6 projektu umowy, który otrzymuje nowe 

brzmienie: 

Bezpłatna licencja na użytkowanie systemu, o którym mowa w ust. 1, zostaje udzielona Zamawiającemu 

na czas nieokreślony. Licencja uprawnia Zamawiającego do użytkowania systemu, w tym 

do korzystania z wszystkich jego funkcjonalności zgodnie z przeznaczeniem systemu oraz celem 

niniejszej umowy. Ewentualna zmiana użytkownika urządzenia dostarczonego w ramach niniejszej 

umowy, na przykład w wyniku przeniesienia przez Zamawiającego praw do urządzeń na inny podmiot 

(osobę), następuje wraz z przeniesieniem na nowego użytkownika licencji, o której mowa wyżej. 

Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 1 nie obejmuje rozliczeń wynikających z dostępu do systemu 

zdalnego zarządzania Diamond/ STeP oraz utrzymania i aktualizacji oprogramowania, które będą 

regulowane odrębnie. 
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