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    nr pisma: BZP.2411.19.2018.GK                                Wrocław, dnia 15 maja 2018 r. 

 

 
Informacja nr 3 dla  Wykonawców 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 
zadania pod nazwą: Świadczenie usługi kurierskiej w obrocie krajowym i 
zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

 
Uniwersytet Wrocławski informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie 

dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. W oparciu o artykuł 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie poniżej:  

 

Pytanie nr 1: 

opis przedmiotu zamówienia_ pkt.1- zawiera określenie przedmiotu zamówienia, które nie jest 

tożsame z określeniem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt.II pp.k 1 SIWZ oraz paragrafie 1 

zał. nr.5 do SIWZ wzór umowy. W powyższych zapisach przedmiot określony jest jako usługa 

kurierska, natomiast w opisie przedmiotu zamówienia jako usługa kurierska w zakresie 

przyjmowania przesyłek listowych i paczek świadczonych w oparciu odmienne regulacje prawne. 

Wykonawca wnosi o ujednolicenie definicji przedmiotu zamówienia, 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający zmienia zapis w pkt. 1 Opisu przedmiotu zamówienia. 

Zapis po zmianie przyjmuje następujące brzmienie: 

„Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kurierskiej w obrocie krajowym                                      

i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego  (tzw. usługa „od drzwi do drzwi”). 

 

Pytanie nr 2: 

opis przedmiotu zamówienia_ pkt. 6 –  Zamawiający podał w definicji "przesyłki"- przesyłki 

paletowe. Czy do przesyłek paletowych obowiązują warunki świadczenia określone w pkt. 

7,8,12,13,18,20,23,28. Jeżeli nie to Wykonawca wnosi o ich podanie lub wyeliminowanie z 

definicji 'przesyłki' - przesyłki paletowej i w konsekwencji usuniecie jej z kalkulacji cenowej 

Odpowiedź nr 2: 

Przesyłki paletowe zostały wymienione w pkt. 6 Opisu przedmiotu zamówienia obok przesyłek 

kurierskich w obrocie krajowym do 50 kg i przesyłek kurierskich w obrocie zagranicznym do 20 

kg. Zostały więc wydzielone z przesyłek kurierskich i są przez Zamawiającego traktowane 

odrębnie. Usługa przewozu przesyłek paletowych realizowana będzie na podstawie regulaminu 

Wykonawcy dla przesyłek paletowych, który zostanie wpisany do wzoru umowy w § 2 ust. 2 

obok regulaminów Wykonawcy dla przesyłek krajowych i zagranicznych. Tym samym warunki 

świadczenia usługi kurierskiej, zawarte w pkt. 7, 8, 12, 13, 18, 20, 23, 28 , jej nie dotyczą. 

Zamawiający zakłada skorzystanie z usługi przewozu przesyłki paletowej 3 razy w okresie trwania 

umowy, dlatego wpisał krajową przesyłkę paletową do kalkulacji cenowej w celu prawidłowego 

oszacowania wartości zamówienia, co stanowi obowiązek Zamawiającego, i tym samym nie 

może usunąć tej pozycji z kalkulacji cenowej.  
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Pytanie nr 3: 

opis przedmiotu zamówienia_ pkt.16 c oraz wzór Umowy – Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie 

zapisu określającego terminu doręczenia poprzez dodanie „ nie później niż 1-3 dni licząc od dnia 

następnego po dniu wylotu samolotu z Warszawy” 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.  

 

Pytanie nr 4: 

opis przedmiotu zamówienia_ pkt.16 d oraz wzór umowy – Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie 

zapisu określającego terminu doręczenia poprzez dodanie „ nie później niż 3-6 dni licząc od dnia 

następnego po dniu wylotu samolotu z Warszawy” 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.  

 

Pytanie nr 5: 

opis przedmiotu zamówienia_ pkt.20  oraz wzór umowy– Wykonawca wnosi ze względu na 

stosowanie nalepki tradycyjnej lub wydruku z systemu listu przewozowego o dodanie po 

wyrazie" zawierał" słów" w szczególności",   

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie słów „w szczególności” w pierwszym wersie: pkt 20 Opisu 

przedmiotu zamówienia oraz § 4 ust. 7 wzoru umowy. 

Pierwszy wers pkt 20 Opisu przedmiotu zamówienia oraz § 4 ust. 7 wzoru umowy otrzymuje 

brzmienie: 

„List przewozowy będzie zawierał w szczególności następne dane:” 

 

Pytanie nr 8: 

wzór Umowy – par 4 ust.14 - Wykonawca wnosi o sprecyzowanie określenia „nie jest możliwe 

śledzenie przesyłek” czy w ogóle, czy w wyniku awarii, która została usunięta. Jakie dowody 

świadczyć będą o braku możliwości śledzenia. Czy wyjaśnienie Wykonawcy nawet pozytywne 

skutkować będą nałożeniem kary. Ze względu na niejednoznaczność zapisu proszę o usunięcie 

zapisu i wynikającej z niego kary umownej. 

Odpowiedź nr 8: 

Możliwość śledzenia za pośrednictwem strony WWW rejestrowanych przesyłek krajowych i 

zagranicznych jest jednym z kryteriów wyboru oferty, w zw z tym Zamawiający nie może 

wykreślić tego zapisu ze wzoru umowy. 

Jeżeli śledzenie przesyłki nie będzie możliwe z powodu np. awarii strony WWW lub na stronie 

brak będzie danych dot. przesyłki lub dane będą błędne, np. inny niż rzeczywisty termin 

przekazania lub inny niż rzeczywisty termin dostarczenia przesyłki, Zamawiający będzie miał 

prawo – po uprzednim wyjaśnieniu sprawy z Wykonawcą – obciążenia Wykonawcę karą 

umowną. W przypadku przyjęcia wyjaśnienia Zamawiający będzie mógł z tego prawa nie 

skorzystać. 

Przy ustalaniu braku możliwości śledzenia przesyłek Zamawiający będzie korzystał ze środków 

dowodowych przewidzianych w prawie powszechnie obowiązującym. 

 

Pytanie nr 9: 

wzór umowy par.7 ust.8 - Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, w jaki sposób dokumentowane 

będzie przekroczenie czasu reakcji (nagranie, zlecenie na piśmie itp.). Czy wyjaśnienie 

Wykonawcy nawet pozytywne skutkować będą nałożeniem kary. Ze względu na 

niejednoznaczność zapisu proszę o usunięcie zapisu i wynikającej z niego kary umownej. 

Odpowiedź nr 9: 
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Czas reakcji na wezwanie jest jednym z kryteriów wyboru oferty, w zw z tym Zamawiający nie 

może wykreślić tego zapisu ze wzoru umowy. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokładny termin złożenia zlecenia udokumentować 

można za pomocą środków dowodowych przewidzianych w prawie powszechnie obowiązującym 

np. poprzez wydruk złożonego zlecenia w aplikacji lub biling telefoniczny. 

 

Pytanie nr 10: 

Wykonawca wnosi o ustalenie jednej godziny odbioru przesyłek kurierskich np. 14.00. 

Odpowiedź nr 10: 

Zamawiający nie może przyjąć takiego rozwiązania ze względu na to, iż usługa realizowana 

będzie przez różne jednostki organizacyjne Zamawiającego mieszczące się w różnych częściach 

Wrocławia i poza nim, tj. w Wojsławicach. 

 

Pytanie nr 11: 

kalkulacja cenowa - poz.2.1 Wykonawca wnosi o sprecyzowanie rodzaju palety, podanie 

wymiarów, 

Odpowiedź nr 11: 

Zamawiający zakłada wysyłkę 3 palet w okresie trwania umowy, każdorazowo po 1 palecie o 

wymiarach nie większych niż 120 cm x 120 cm x 180 cm i ciężarze nie większym niż 100 kg. 

 

Pytanie nr 12: 

kalkulacja cenowa - poz.3.8.2 - Wykonawca wnosi o usuniecie przedmiotowej pozycji albowiem 

nie posiada usługi w obrocie zagranicznym ubezpieczenia w takiej wysokości, co pozwoli na 

złożenie oferty. 

Odpowiedź nr 12: 

Zamawiający zmienia zapisy kalkulacji cenowej – Załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie 

ubezpieczenia krajowego i zagranicznego w następujący sposób: 

Poz. 3.7.1. ubezpieczenie do 1.000 zł – szacunkowa ilość 5; 

Poz. 3.7.2. ubezpieczenie do 10.000 zł – szacunkowa ilość 5; 

Poz. 3.7.3. ubezpieczenie do 20.000 zł szacunkowa ilość 10; 

Poz. 3.7.4.ubezpieczenie do 50.000 zł szacunkowa ilość 10; 

Poz. 3.8.1. ubezpieczenie do 1.000 zł szacunkowa ilość 5; 

Poz. 3.8.2. ubezpieczenie do 10.000 zł szacunkowa ilość 5; 

Poz. 3.8.3. ubezpieczenie do 50.000 zł szacunkowa ilość 10; 

 

Zamawiający zamieści na stronie internetowej zmodyfikowany Załącznik nr 1a do SIWZ 

– Kalkulacja cenowa. 

 

Działając na podstawie art. 12a ust 2 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert i przekazuje do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych zmianę 

ogłoszenia o zamówieniu. 

Nowy termin składania ofert  – do 21 maja 2018 r., do godz. 10:00; 
Nowy termin otwarcia ofert – 21 maja 2018 r., godz. 11:30. 
 

 

Rektor 

Prof. dr hab. Adam Jezierski 
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