
 

Łódź, dnia 18 lipca 2019 r. 

Znak: ZP/ŁOW NFZ/3/2019 

 
 

ZAINTERESOWANI WYKONAWCY 

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług pocztowych 

w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia”. 

 

W dniu 18.07.2019 r. do Zamawiającego - Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Łodzi, wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje: 

 

Pytanie 1. 

Zamawiający w pkt 21 Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy powołuje się na negatywne skutki finansowe w przypadku naruszenia przez Wykonawcę 

warunków określonych w pkt 20. 

Biorąc pod uwagę niedookreślenie definicji skutków finansowych wnioskujemy o jej wykreślenie 

z pkt 21. 

Ponadto ze względu na powtórzenie sformułowania skutki procesowe, które są tożsame ze skutkami 

proceduralnymi, wnioskujemy o wykreślenie „proceduralnych”, gdyż bezzasadne jest dublowanie 

zapisów. 

Odpowiedź. 

Zamawiający modyfikuje zapisy pkt 21 Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone 

do treści zawieranej umowy w następujący sposób: 

21. W przypadku każdorazowego naruszenia przez Wykonawcę warunku określonego w pkt 20 

w związku z pkt 19, powodującego negatywne skutki procesowe (np. odrzucenie wniosków 

dowodowych, jako spóźnionych wskutek niedochowania terminu nadania pisma zgodnie 

z wymogami k.p.c), finansowe lub proceduralne. 

 

Pytanie 2. 

Wykonawca ponownie zwraca się o modyfikację wysokości kary umownej wskazanej w pkt 21 

Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, która jest 

rażąco wygórowana naruszająca zasady prawa cywilnego, w zaproponowany poniżej sposób: 

 

Proponujemy zapis: 

21. W przypadku każdorazowego naruszenia przez Wykonawcę warunku określonego w pkt 20 

w związku z pkt 19, powodującego negatywne skutki procesowe (np. odrzucenie wniosków 

dowodowych, jako spóźnionych wskutek niedochowania terminu nadania pisma zgodnie 

z wymogami k.p.c) Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% liczonej 
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od wartości całkowitej umowy, chyba że naruszenie wskazanych warunków nastąpiło na skutek 

błędu Zamawiającego lub w wyniku działania siły wyższej. 

Odpowiedź. 

Zamawiający modyfikuje zapisy pkt 21 Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone 

do treści zawieranej umowy w następujący sposób: 

21. W przypadku każdorazowego naruszenia przez Wykonawcę warunku określonego w pkt 20 

w związku z pkt 19, powodującego negatywne skutki procesowe (np. odrzucenie wniosków 

dowodowych, jako spóźnionych wskutek niedochowania terminu nadania pisma zgodnie 

z wymogami k.p.c), finansowe lub proceduralne Zamawiający ma prawo do naliczenia kary 

umownej w wysokości 0,2 % liczonej od wartości całkowitej umowy, chyba że naruszenie 

wskazanych warunków nastąpiło na skutek błędu Zamawiającego lub w wyniku działania siły 

wyższej. 

 

Pytanie 3. 

W związku z skierowanym wnioskiem Wykonawca wnioskuje zmianę terminu składania ofert na dzień 

23 lipca 2019 roku do godz. 12:00. 

Jesteśmy przekonani, iż wydłużenie terminu składania ofert dla ww. postępowania nie spowoduje 

uciążliwości zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim zainteresowanym oraz nie wpłynie negatywnie 

na przebieg niniejszego postępowania. 

Odpowiedź. 

W niniejszym postępowaniu, na wniosek Wykonawcy, termin składania ofert był już przedłużany trzy 

razy kolejno do dnia 17.07.2019 r., 18.07.2019 r. oraz do dnia 19.07.2019 r. 

Mając na względzie powyższe, a także zapis pkt 3 Ogłoszenia o zamówieniu, w którym Zamawiający 

wskazał termin realizacji zamówienia w okresie od 1 sierpnia 2019 r. oraz zapis załącznika nr 2 do 

Ogłoszenia - Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, 

zgodnie z którymi Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza sporządzi 

i przekaże Zamawiającemu wzór umowy, przedłużenie terminu składania ofert na dzień 23 lipca 2019 

roku do godz. 12:00 nie leży w interesie Zamawiającego. 

 

Tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na kolejną zmianę terminu składania ofert. 

 

Modyfikacji uległ załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy. Zmienioną wersję załącznika Zamawiający udostępnia 

w Biuletynie Informacji Publicznej: http://nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-lodzkiego-ow-

nfz/zamowienia-publiczne/. 

 

Treść udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi jest wiążąca i stanowi integralną część Ogłoszenia, 

należy ją uwzględnić przygotowując ofertę. 

Pozostałe zapisy Ogłoszenia nie ulegają zmianie. 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

 

(-) Agnieszka Guziak 
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