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       Wykonawcy uczestniczący 

      w postępowaniu CEM.ZP.261.66/16 

 
 

 Centrum Egzaminów Medycznych zawiadamia, iż jeden z Wykonawców biorących udział w 

postępowaniu na „Świadczenie usług kurierskich na potrzeby Centrum Egzaminów Medycznych” w 

trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 01.07.2015 r. Dyrektora 

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania 

zamówień publicznych w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi oraz art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn zm.) 

zwrócił się z następującymi pytaniami o zmianę treści umowy, stanowiącą Załącznik Nr 4 do 

Zapytania ofertowego: 

 
Zapytanie Nr 1 

Czy w § 3 ust. 1 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści z: 

1) przesyłki kurierskie miejscowe (na terenie Łodzi) bez określenia dedykowanej godziny 

doręczenia będą doręczane adresatom następnego dnia roboczego od dnia odebrania 

przesyłki od Zamawiającego, maksymalnie do godz. 15.00; 

2) przesyłki kurierskie krajowe, inne niż wymienione w pkt. 1., bez określenia dedykowanej 

godziny doręczenia będą doręczane adresatowi w następnym dniu roboczym od dnia 

odebrania przesyłki od Zamawiającego, maksymalnie do godz. 15.00, a w szczególności na 

terenie Szczecina, Gdańska, Białegostoku, Warszawy, Bydgoszczy, Torunia, Poznania, 

Wrocławia, Katowic, Krakowa i Lublina 

odpowiednio na zapis: 

1) przesyłki kurierskie miejscowe (na terenie Łodzi) bez określenia dedykowanej godziny 

doręczenia będą doręczane adresatom następnego dnia roboczego od dnia odebrania przesyłki 

od Zamawiającego; 

2) przesyłki kurierskie krajowe, inne niż wymienione w pkt. 1., bez określenia dedykowanej 

godziny doręczenia będą doręczane adresatowi w następnym dniu roboczym od dnia odebrania 

przesyłki od Zamawiającego; 

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

Zamawiający jest jednostką publiczną, która swoją działalność opiera tylko na współpracy z innymi 

placówkami publicznymi oraz medycznymi, dlatego doręczenie przesyłek do godz. 15.00 następnego 

dnia roboczego wynika z godzin urzędowania wskazanych podmiotów. Zamawiającemu bardzo 

zależy, aby przesyłki docierały do adresatów bez opóźnień, wynikających z dotarcia kurierów 

następnego dnia roboczego po godzinach urzędowania adresata. 

 

Zapytanie Nr 2 

Czy w § 3 ust. 2  pkt. 3) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści z: 

3) doręczenie przesyłki bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do jej odbioru; 

odpowiednio na zapis: 

3) doręczenie przesyłki bezpośrednio do adresata lub osoby uprawnionej do jej odbioru; 

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

Zamawiający dopuszcza zmianę w § 3 ust. 2 pkt 3) wzoru umowy na zaproponowany przez 

Wykonawcę.  

 

Zapytanie Nr 3 

Czy w § 3 ust. 3 pkt 6) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści z: 

6) przesyłki będą pakowane i zaadresowane przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca ma 

obowiązek bezpłatnie dostarczać sukcesywnie  kartony albo foliopaki dla przesyłek o masie do 5 



kg niezbędne do pakowania przesyłek zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz blankiety 

listów przewozowych, a także druków potwierdzenia odbioru (jeżeli jest wymagany), chyba że 

blankiet pozostanie wygenerowany przez pracownika Zamawiającego za pośrednictwem 

aplikacji internetowej; 

odpowiednio na zapis: 

kwestia opakowań – do omówienia po wstępnej akceptacji oferty. 

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

Zamawiający w treści Zapytania ofertowego wskazał różne formy opakowań, ponieważ Wykonawcy, 

którzy świadczą podmiotowe usługi, oferują różne rozwiązania i trudno jest wskazać Zamawiającemu, 

które z nich jest lepsze. Zamawiający dopuszcza różne formy opakowań, preferowane przez danego 

Wykonawcę, ale mieszczące się w katalogu form opakowań, wskazanych w powyższym przepisie.    

 

Zapytanie Nr 4 

Czy §3 ust. 3 pkt 9 Zamawiający wyraża zgodę zapisu: 

9. Wykonawca podpisując list przewozowy gwarantuje ubezpieczenie przesyłki do 5000 zł 

na następujący 

9. Wykonawca podpisując list przewozowy zapewnia ubezpieczenie do wartości 500 zł. Wyższe 

wartości są ubezpieczane na zlecenie nadającego za dodatkową opłatą 

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

Zamawiający w trakcie postępowania już raz dokonał zmiany w §3 ust. 3 pkt 9 wzoru umowy 

wprowadzając wartość kwotą, która określa maksymalną kwotę ubezpieczenia standardowego. 

Zamawiający nie jest zainteresowany zwiększaniem kosztów ubezpieczenia powyżej wskazanego 

progu, ponieważ spowodowałoby to wzrost kosztów przesyłki kurierskich, a to nie leży w interesie 

Zamawiającego. Stąd też Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy 

postanowienia, z którego będzie wynikało, iż zasadniczo przesyłka jest ubezpieczana do kwoty 500 zł, 

a w przypadku potrzeby ubezpieczenia o wyższej wartości, nastąpi to na zlecenie Zamawiającego i za 

dodatkową opłatą.  

 

Zapytanie Nr 5 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w pkt 10 w §3 ust. 3: 

10) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do adresata przesyłkę kurierską w stanie 

nienaruszonym i niezniszczonym. Zawartość przesyłki podczas transportu nie może być 

ujawniona, uszkodzona lub zniszczona?  

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

Przytoczony zapis w §3 ust. 3 pkt 10 wzoru umowy określa podstawowe czynności, które musi 

spełniać Wykonawca i Zamawiający nie wyraża zgody na ich usunięcie ze wzoru umowy. Umowa 

pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą w rozumieniu Zamawiającego jest dokumentem, który w 

sposób precyzyjny określa obowiązki obu stron tak, aby w trakcie jej obowiązywania współpraca 

przebiegała bezkonfliktowo.    

 

Zapytanie Nr 6 

Czy § 5 ust. 5  wzoru umowy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu z: 

5. Do ceny jednostkowej netto za usługę kurierską, wynikającej z oferty Wykonawcy, doliczona 

zostanie wyrażona procentowo opłata paliwowa, jeżeli Wykonawca ją stosuje.  W przypadku 

zmiany opłaty paliwowej Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o tej 

zmianie co najmniej z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Opłata paliwowa nie może przekroczyć 

15,00 % wartości jednostkowej netto za daną usługę kurierską.  

na następujący 

5. Do ceny jednostkowej netto za usługę kurierską, wynikającej z oferty Wykonawcy, doliczona 

zostanie wyrażona procentowo opłata paliwowa, jeżeli Wykonawca ją stosuje. Wysokość opłaty 

paliwowej będzie dostępna na stronie internetowej Wykonawcy.  

 

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

Dla Zamawiającego obowiązkiem Wykonawcy jest informowanie o zmianie opłaty paliwowej, a 

informacje o wysokości opłaty paliwowej umieszczone na stronie internetowej Wykonawcy będą 

tylko narzędziem pomocniczym dla Zamawiającego przy sprawdzaniu czy Wykonawca wywiązuje się 



z obowiązku przekazywania na bieżąco informacji o zmianach. Zatem Zamawiający nie wyraża zgody 

na wprowadzenia zaproponowanej zmiany w §5 ust. 5 wzoru umowy. 

 

Zapytanie Nr 7 

Standardowa oferta Wykonawcy to fakturowanie 1 x w tygodniu. Po wstępnej akceptacji oferty 

możemy wnioskować o cykl fakturowania raz na dwa tygodnie.  

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

Wskazany przez Zamawiającego w treści Zapytania ofertowego 14-dniowy okres rozliczania za 

wysłane przesyłki kurierskie jest dostosowany do organizacji pracy w jednostce i nie może być 

krótszy oraz obowiązuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu i na dzień 

składania oferty musi być spełniony.  

Zapytanie Nr 8 

Czy obowiązki wynikające z § 5 ust. 9 wzoru umowy Wykonawca może ustalić po wstępnej 

akceptacji oferty: 

9. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Wykonawca sporządzi zestawienie określające ilość 

faktycznie wykonanych usług oraz sumę należnych Wykonawcy od Zamawiającego opłat na 

wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1.  

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

Wskazany przez Zamawiającego obowiązek w § 5 ust. 9 wzoru umowy obowiązuje wszystkich 

Wykonawców biorących udział w postępowaniu i na dzień składania oferty musi być spełniony.  

 

Zapytanie Nr 9 

Czy w § 5 ust. 11  wzoru umowy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu z: 

11. Płatność za faktycznie wykonane przesyłki kurierskie będzie następować dwa razy w miesiącu 

na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej przez Wykonawcę Zamawiającemu 

zbiorczej faktury VAT. 

na następujący 

11. Płatność za faktycznie wykonane przesyłki kurierskie będzie następować w terminie płatności 

wskazanym na prawidłowo wystawionej i doręczonej przez Wykonawcę Zamawiającemu 

zbiorczej faktury VAT. 

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

W nawiązaniu do Zapytania 7 Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, iż płatności za faktyczne 

wykonane przesyłki będzie następować 2 razy w miesiącu. 

 

Zapytanie Nr 10 

Czy w § 5 ust. 13 wzoru umowy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu z: 

13. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Termin ten będzie przedłużony o czas 

niezbędny do usunięcia niezgodności. 

na następujący  

13. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia przez 

Wykonawcę faktury.  

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

Umowa pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą w rozumieniu Zamawiającego jest dokumentem, który 

w sposób precyzyjny określa obowiązki obu stron tak, aby w trakcie jej obowiązywania współpraca 

przebiegała bezkonfliktowo. Zatem Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie 

zaproponowanych zmian w § 5 ust. 13. 

 

Zapytanie Nr 11 

Czy w § 5 ust. 14 wzoru umowy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu z: 

14. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na 

wskazane konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury 

na następujący 

14. Za termin zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy 

Datę uznania czyli datę kiedy środki są w realnej dyspozycji Wykonawcy. Analogicznie 

potwierdzenie zrealizowanej przez Wykonawcę usługi następuje po jej zakończeniu, a nie w 

momencie polecenia jej wykonania). 

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

Zamawiający nie będzie brał na siebie odpowiedzialności za terminowość wykonywania obsługi 



bankowej zarówno po swojej stronie jak i po stronie Wykonawcy. Obowiązkiem Zamawiającego jest 

przekazanie dyspozycji wykonania operacji bankowej w określonej kwocie i terminie, a opóźnienia 

powstałe po stronie banków są od niego niezależne. Zatem Zamawiający nie wyraża zgody na 

wprowadzenie zmian w § 5 ust. 14 wzoru umowy.  

 

Zapytanie Nr 12  

Ponadto zwłoka w zapłacie poza odsetkami ustawowymi daje Wykonawcy prawo do wstrzymania 

dalszych usług do czasu zapłaty i pozytywnego przejścia ponownej weryfikacji kredytowej.  

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

Zamawiający uznaje, że obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za nieterminowe wykonanie 

zobowiązania pieniężnego, którym jest zapłata kwoty określonej w danej fakturze, jest dostateczną 

konsekwencją prawną dla Zamawiającego. Nie ma zatem potrzeby wprowadzania dodatkowych 

rozwiązań mobilizujących Zamawiającego do terminowego uiszczenia zapłaty. Zamawiający nie 

wyraża więc zgody na uzupełnienie treści wzoru umowy o takie postanowienia.  

 

Zapytanie Nr 13 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie ze wzoru umowy § 8? 

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

Umowa pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą w rozumieniu Zamawiającego jest dokumentem, który 

w sposób precyzyjny określa obowiązki obu stron tak, aby w trakcie jej obowiązywania współpraca 

przebiegała bezkonfliktowo. Zamawiający zauważa nadto, że jest jednostką budżetową, podlegającą 

dyscyplinie finansów publicznych. W zawieranej przez Zamawiającego umowie powinny więc 

znajdować się postanowienia zabezpieczające interesy budżetowe oraz realizację zadań statutowych 

Zamawiającego. Terminowe dostarczanie przesyłek jest zaś kluczowe dla działalności 

Zamawiającego. Stąd też Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z wzoru umowy jej § 8.   

 

 

 
Z-CA DYREKTORA  

      Centrum Egzaminów Medycznych 

        /-/ Rafał Kubiak  

 
 


