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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Doręczanie świadczeń z 
ubezpieczeń społecznych nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie gotówkowej 
na wskazany przez świadczeniobiorcę adres”; znak sprawy: TZ/271/5/21. 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SWZ 

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuje, że wpłynęły pytania dotyczące 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”), na które udziela się następujących odpowiedzi: 

Pytanie nr 1:  

Udzielając odpowiedzi na pytanie nr 5 dot. pkt. 3.1.SWZ, Zamawiający podtrzymał zapisy.  

Wykonawca ponownie wnosi o obniżenie wysokości wadium do kwoty 2 000 000,00 złotych. Jak 
wskazywano  poprzednio, proponowana przez Zamawiającego wysokość wadium przełoży się na 
znaczne koszty jego ustanowienia, co nie pozostaje bez wpływu na kalkulację ceny realizacji usługi. 
Obniżenie wysokości wadium do kwoty zaproponowanej przez Wykonawcę nie spowoduje w 
praktyce żadnego uszczerbku dla interesu Zamawiającego.  

Proponowana kwota 2 000 000,00 złotych potwierdza wiarygodność Wykonawcy składającego 
ofertę oraz swoje zainteresowanie przedmiotem postępowania, a co za tym idzie możliwość 
złożenia oferty w postępowaniu.  

Wysokość wadium w kwocie 2 000 000,00 złotych jest wystarczająca do pozytywnej weryfikacji 
wiarygodności Wykonawcy składającego ofertę (w tym wiarygodności finansowej). W  przypadku  
niepodpisania umowy przez Wykonawcę, realizacja przez Zmawiającego praw z gwarancji w kwocie 
2 000 000,00 zł będzie miała wpływ na zdolność kredytową Wykonawcy. 

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o zmianę zapisu pkt. 3.1. SWZ na następujący:  

„Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000 000,00 zł 
(słownie: dwa miliony złotych).” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ. 

Pytanie nr 2:  

Mając na uwadze odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9, które dot. ust. 50 Załącznika nr 2 do 
SWZ „Istotne postanowienia umowy” Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie w 
Załączniku nr 2 do SWZ „Istotne postanowienia umowy” ust. 51, który zawiera zapis: 

„Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia informacji o stanie realizacji usługi 
jednostce Zamawiającego, jednak nie później niż 1 dzień roboczy od daty złożenia zapytania”. 

Wykonawca wyjaśnia,  że informacje dot. statusu przekazu (doręczony, awizowany, zwrócony) są 
możliwe do przekazania Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 1 dzień roboczy od daty 
złożenia zapytania. Jednak udzielenie informacji bardziej szczegółowych tj. dane dot. osoby, która 
faktycznie odebrała przekaz wymaga dodatkowych ustaleń i czasu, ponieważ dane takie znajdują się 
w placówce Wykonawcy, która dokonuje wypłaty przekazu. Dokumenty z danymi są archiwizowane 
w formie papierowej a proces ustalenia odbiorcy jest czasochłonny i długotrwały. W związku z 
powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą  o modyfikację zapisu na następujący: 

„Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia informacji o stanie realizacji usługi 
jednostce Zamawiającego, jednak nie później niż 1 dzień roboczy od daty złożenia zapytania, jeżeli 
pytanie dotyczy standardowych informacji o przekazie (stan: np. doręczony, awizowany, zwrócony, 
data zdarzenia, powód zwrócenia przekazu) oraz nie później niż 21 dni roboczych od daty złożenia 
zapytania w przypadku potrzeby ustalenia faktycznego odbiorcy przekazu.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na podstawie postanowień art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje 
modyfikacji treści SWZ w następujący sposób: 

 
Modyfikacja nr 13:  
Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SWZ – IPU ust. 51 otrzymuje następujące brzmienie: 

BYŁO  

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia informacji o stanie realizacji usługi 
jednostce Zamawiającego, jednak nie później niż 1 dzień roboczy od daty złożenia zapytania. 

 
JEST  

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia informacji o stanie realizacji usługi 
jednostce Zamawiającego, jednak nie później niż 1 dzień roboczy od daty złożenia zapytania, jeżeli 
pytanie dotyczy standardowych informacji o przekazie (stan: np. doręczony, awizowany, zwrócony, 
data zdarzenia, powód zwrócenia przekazu) oraz nie później niż 14 dni roboczych od daty złożenia 
zapytania w przypadku potrzeby ustalenia faktycznego odbiorcy przekazu. 
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Pytanie nr 3:  

Mając na uwadze stanowisko Zamawiającego na pytanie nr 11 dot. ust. 70 Załącznika nr 2 do SWZ 
„Istotne postanowienia umowy” Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie terminu 
przekazania  wynagrodzenia za przekazy dla Wykonawcy poprzez zmianę zapisów ust. 25. 

Obecny zapis:  

„Środki finansowe, o których mowa w ust. 19 i 20, przekazywane są najpóźniej do godz. 14.00 w 
systemie SORBNET lub II sesją Elixir” 

Proponowana zmiana: 

„Środki finansowe, o których mowa w ust. 19, 20 i 21, przekazywane są najpóźniej do godz. 14.00 w 
systemie SORBNET lub II sesją Elixir” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na podstawie postanowień art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje 
modyfikacji treści SWZ w następujący sposób: 

Modyfikacja nr 14:  
Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SWZ – IPU ust. 25  otrzymuje następujące brzmienie: 

BYŁO  

Środki finansowe, o których mowa w ust. 19 i 20, przekazywane są najpóźniej do godz. 14.00 w 
systemie SORBNET lub II sesją Elixir. 

 
JEST  

Środki finansowe, o których mowa w ust. 19 i 21, przekazywane są najpóźniej do godz. 14.00 w 
systemie SORBNET lub II sesją Elixir. 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został wyznaczony na 19.05.2021 r. do godziny 
10.00, oraz termin otwarcia ofert na dzień 19.05.2021 r. na godz. 12.30, a termin związania ofertą 
upływa z dniem 16 sierpnia 2021 r. 

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium wnosi się przed upływem 
terminu składania ofert.   
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