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ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu
Gminy i Miasta w Węglińcu w 2017 roku.
Organizator informuje, iż wpłynęło zapytanie do treść zaproszenia do złożenia oferty
cenowej . Niniejszym udzielam wyjaśnień.
PYTANIE NR 1
Czy ze względu na obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy i ze względu na
fakt, iż poniższa propozycja zapewnia wystarczający czas na dokonanie płatności,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności za zrealizowane usługi
pocztowe wg proponowanego zapisu: Należności wynikające z faktur VAT, Zamawiający
regulować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty jej
wystawienia”?
ODPOWIEDŹ NR 1
Organizator nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu
PYTANIE NR 2
Wykonawca wnioskuje o uszczegółowienie pkt. IV.1 Formularza asortymentowocenowego w zakresie przedziałów wagowych usług kurierskich.
ODPOWIEDŹ NR 2
Patrz modyfikacja z dnia 01.12.2016r.
PYTANIE NR 3
Wykonawca wnioskuje o uszczegółowienie pkt. IV.2 Formularza asortymentowocenowego: doręczenie na wskazaną godzinę jest usługą dodatkową świadczoną przy
usługach kurierskich, które Zamawiający wykazał w pkt. IV.1, natomiast specyfika
paczek pocztowych jest opisana w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i w taki
sposób powinny te usługi być wykazane w pkt. IV.2. jako przykładowo paczki pocztowe
ekonomiczne do 2kg, paczki pocztowe priorytetowe do 5 kg. Ponadto Zamawiający
wskazuje w tej pozycji paczki do 30 kg, które powinny być wykazane w pkt. IV.1. jako
usługi Kurierskie. Sam Zamawiający wskazał w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia, iż paczki pocztowe są wadze do 10 kg, co nie jest zachowane w Formularzu
asortymentowo-cenowym.
ODPOWIEDŹ NR 3
Patrz modyfikacja z dnia 01.12.2016r.
PYTANIE NR 4
Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu pod Formularzem asortymentowo-cenowym
mówiącym o tym, iż Przesyłki zagraniczne obejmować muszą swoim zasięgiem cały
świat. W Formularzu zostały wskazane jedynie Przesyłki adresowane do Europy.

Proponujemy dodać zapis o treści: „ W przypadku nadania przez Zamawiającego
przesyłek nieokreślonych w Formularzu asortymentowo-cenowym, zostaną one nadane po
cenach według aktualnie obowiązujących Cenników Wykonawcy.”
ODPOWIEDŹ NR 4
Patrz modyfikacja z dnia 01.12.2016r.
PYTANIE NR 5
Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu § 8 ust. 2 Projektu umowy w sposób następujący:
„ Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym,
w przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę
przedmiotu umowy oraz braku poprawy pomimo dwukrotnego wezwania do poprawy
jakości usług złożonego na piśmie przez Zamawiającego – po upływie 7 dni od dnia
doręczenia drugiego wezwania do poprawy jakości świadczonych usług.”
ODPOWIEDŹ NR 5
Organizator nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu
PYTANIE NR 6
Wykonawca zwraca uwagę na błędną numerację załączników do zaproszenia. W Wykazie
załączników są trzy, natomiast Projekt umowy jest oznaczony jako załącznik nr 4.
ODPOWIEDŹ NR 6
Patrz modyfikacja z dnia 01.12.2016r.
PYTANIE NR 7
Czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia dodatkowych załączników do
Umowy, po wyborze najkorzystniejszej oferty, uszczegółowiających kwestie techniczne
nadawania przesyłek?
ODPOWIEDŹ NR 7
Tak

Organizator przesuwa termin składania ofert na dzień 08.12.2015r. do
godz. 12.00
Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako nie odpowiadające treści
Zaproszenia do składania oferty cenowej

