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

Warszawa, 16 stycznia 2018 r.
A/ZP/SZP/US.251-1/1/18
WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA
Dot.: postępowania prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne
na podstawie art. 138o znak A/ZP/SZP/US.251-1/1/18 na:
„Świadczenie usług pocztowych”
Pytanie nr 1
W § 4 projektu umowy Zamawiający określił sytuacje, których zaistnienie spowoduje
konieczność zapłaty przez Wykonawcę kar umownych. Art. 87 ustawy Prawo
pocztowe określa zakres odpowiedzialności operatora pocztowego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych, z wyłączeniem
przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych,
z wyłączeniem przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania usług
będących następstwem czynu niedozwolonego, z winy umyślnej i rażącego
niedbalstwa operatora. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację § 4
projektu umowy poprzez usunięcie kar umownych za przypadki odpowiedzialność
określona w ustawie Prawo pocztowe
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 2
W przypadku braku akceptacji zapisu z pytania 1, Wykonawca prosi o modyfikację
zapisów W § 4 ust1. pkt. 1 projektu umowy na następujące:
Odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej – w wysokości dwudziestokrotności
opłaty pobranej przez Wykonawcę za traktowanie przesyłki jako przesyłki poleconej
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na następujący:
Odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej – w wysokości dziesięciokrotności
opłaty pobranej przez Wykonawcę za traktowanie przesyłki jako przesyłki poleconej
W § 4 ust 1. pkt. 2 projektu umowy Zamawiający wskazał:
Odszkodowanie za utratę paczki pocztowej – w wysokości dwudziestokrotności opłaty
pobranej za jej nadanie
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na następujący:
Odszkodowanie za utratę paczki pocztowej – w wysokości dziesięciokrotności opłaty
pobranej za jej nadanie
W § 4 ust 1. pkt. 3 projektu umowy Zamawiający wskazał:
Odszkodowanie za utratę przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości
zadeklarowanej wartości przesyłki powiększonej o 20% tej wartości
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na następujący:
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
www.imid.med.pl

Odszkodowanie za utratę przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości
zadeklarowanej wartości przesyłki powiększonej o 5% tej wartości
W § 4 ust 1. pkt. 4 projektu umowy Zamawiający wskazał:
Odszkodowanie za ubytek zawartości lub uszkodzenie paczki pocztowej lub przesyłki
poleconej- w wysokości dziesięciokrotności opłaty pobranej za jej nadanie
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na następujący:
Odszkodowanie za ubytek zawartości lub uszkodzenie paczki pocztowej lub przesyłki
poleconej- w wysokości pięciokrotności opłaty pobranej za jej nadanie
Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 3
W § 4 ust 7 projektu umowy Zamawiający wskazał:
Kara umowna za doręczenie potwierdzenia odbioru przesyłki, w terminie późniejszym
niż 7 dni od dnia doręczenia, w wysokości:
a)Jednokrotności opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki, w przypadku doręczenia
potwierdzenia odbioru w terminie pomiędzy 8 a 10 dniem, za każdy zgłoszony
przez nadawcę przesyłki przypadek naruszenia
b)
Dwukrotność opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki, w przypadku
doręczenia potwierdzenia odbioru w terminie pomiędzy 11 a 14 dniem, za każdy
zgłoszony przez nadawcę przesyłki przypadek naruszenia
c) Trzykrotności opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki, w przypadku doręczenia
potwierdzenia odbioru w terminie powyżej 14 dni, za każdy zgłoszony przez
nadawcę przesyłki przypadek naruszenia
Wykonawcę w tym przedmiocie obowiązują przepisy Ustawa Prawo Pocztowe,
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych, (Dz. U. 2013
poz. 545), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada
2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2013r., poz. 1468), które nie
określają wprost tego terminu.
Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów na:
„Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez
adresata potwierdzenie odbioru przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłki”.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 4
W § 4 ust 8 projektu umowy Zamawiający wskazał:
Kara umowna za nienależyte wykonanie umowy inne niż wymienione w pkt 7
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.1, za każdy
przypadek naruszenia
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na następujący:
Kara umowna za nienależyte wykonanie umowy inne niż wymienione w pkt 7
zgodnie z regulaminem Wykonawcy za każdy przypadek naruszenia
Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
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Pytanie nr 5
W § 4 ust 9 projektu umowy Zamawiający wskazał:
Kara umowna za niedoręczenie poszczególnych przesyłek inne niż wymienione w pkt
1-3, w wysokości 10% opłaty za daną przesyłkę, zgodnie ze stawkami zawartymi
w Zał. 2 do SIWZ.
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na następujący:
Kara umowna za niedoręczenie poszczególnych przesyłek inne niż wymienione w pkt
1-3, w wysokości 3% opłaty za daną przesyłkę, zgodnie ze stawkami zawartymi
w Zał. 2 do SIWZ.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Karolina Piech-Orłowska

UWAGA:
Wyjaśnienia treści ogłoszenia zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego
www.imid.med.pl w dniu 16 stycznia 2018 roku.
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