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Informacja nr 1 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 wpłynęły zapytania 

dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. W oparciu o artykuł 38 ust.1, 2 i 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie poniżej:  

 

Pytanie nr 1: 
W par. 3 ust.1 pod punktami a i b Wykonawca wnioskuje o dodanie zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia "- pod warunkiem ich nadania do godz. 15.00"; 

Odpowiedź nr 1: 
Taki zapis znajduje się pod wskazanymi punktami. 
 
Pytanie nr 2: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w przypadku nie zaoferowania śledzenia przesyłek par. 
4 ust. 13 i 14 wzoru umowy zostaną usunięte jako bezprzedmiotowe? 

Odpowiedź nr 2: 
W przypadku podpisania umowy z wykonawcą, który nie zaoferował w ofercie możliwości 
śledzenia przesyłek za pośrednictwem strony WWW, zapisy § 4 pkt 13 i 14 zostaną 
pominięte. 
Jednocześnie Zamawiający dopisuje w § 4 pkt. 14 na końcu zdania * - analogicznie jak w 
pkt. 13 

Pytanie nr 3: 

Kalkulacja cenowa - Czy do przesyłek paletowych mają zastosowanie usługi dodatkowe. 
Jeżeli odpowiedź jest twierdząca to proszę o ich odrębną specyfikację. Czy wyłącznie 
dotyczą przesyłek krajowych kurierskich? 

Odpowiedź nr 3: 
Usługi dodatkowe wskazane w pkt. 3 kalkulacji cenowej dot. wyłącznie usług kurierskich 
krajowych. 

Pytanie nr 4: 

Kalkulacja cenowa - poz.2.1 Wykonawca wnosi o sprecyzowanie rodzaju palety, podanie 
wymiarów,  
Odpowiedź nr 4: 
Palety będą nie większe niż 120 cm x 120 cm x 180 cm i ciężarze nie większym niż 100 kg. 

Pytanie nr 5: 

Wzór Umowy – par 4 ust.14- Wykonawca wnosi o sprecyzowanie określenia „brak 
możliwości śledzenie przesyłek” czy w ogóle, czy w wyniku awarii, która została usunięta. 
Jakie dowody świadczyć będą o braku możliwości śledzenia. Czy wyjaśnienie Wykonawcy 
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nawet pozytywne skutkować będą nałożeniem kary. Ze względu na niejednoznaczność 
zapisu proszę o usunięcie zapisu i wynikającej z niego kary umownej. Pragnę dodać, iż 
informacje dotyczące nadania terminu nadania przesyłek znajdują się na dokumentach 
nadawczych lub w plikach systemu, natomiast informacja o terminie odbioru przesyłki 
zawarta jest na druku potwierdzenia odbioru.  
Odpowiedź nr 5: 
Możliwość śledzenia za pośrednictwem strony WWW rejestrowanych przesyłek krajowych i 
zagranicznych jest jednym z kryteriów wyboru oferty, w związku 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 
skutek przerw  w dostawie prądu, lub brak będzie danych dot. przesyłki, Zamawiający 
będzie najpierw wyjaśniał ten problem z Wykonawcą. W przypadku przyjęcia wyjaśnienia 
Zamawiający nie naliczy kar o których mowa w § 4 ust 14 umowy. 
Przy ustalaniu braku możliwości śledzenia przesyłek Zamawiający będzie mógł korzystać ze 
środków dowodowych przewidzianych w prawie powszechnie obowiązującym. 

Pytanie nr 6: 

w par. 7 ust. 3 lit. b - Wykonawca wnioskuje o dopisanie na końcu: "..... w zakresie 
utrudniającym lub uniemożliwiającym prawidłowe wykonywanie niniejszej Umowy." 

Odpowiedź nr 6: 
Zamawiający zmienia wzór umowy w sposób zaproponowany przez Wykonawcę. Tym 
samym § 7 ust. 3 lit. B otrzymują brzmienie: 
„Zamawiający jest upoważniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w 
przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a)  zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie utrudniającym lub 

uniemożliwiającym prawidłowe wykonywanie niniejszej umowy; 
c)   Wykonawca nie wywiązuje się z realizacji usług zgodnie z zawartą umową pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie”. 
 

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 20 czerwca 2018 r., do godz. 10:00; 
Nowy termin otwarcia ofert – 20 czerwca 2018 r., godz. 11:00. 
 
 

  REKTOR 

Prof. dr hab. Adam Jezierski 
 


