INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ
im. Henryka Niewodniczańskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Kraków, 10.07.2018 r.

Znak sprawy: DZP-NKS-271-8/18

Dotyczy: Postępowania na usługi społeczne, których przedmiotem jest: „świadczenie usług
kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz IFJ PAN w Krakowie”.
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Zamawiający odpowiada na pytania, które wpłynęły drogą elektroniczną w dniu 09.07.2018 r.
1. Treść pytania:
Zamawiający w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu na usługi kurierskie w części III Opis
przedmiotu zamówienia punkt 4 podpunkty c i d zastrzega gwarantowane terminy doręczania
przesyłek w obrocie zagranicznym dla krajów europejskich (3-6 dni) oraz pozaeuropejskich
(7dni). Obsługa przesyłek zagranicznych uzależniona jest od elementów niezależnych
bezpośrednio od wykonawcy np. kwestie celne, funkcjonowanie operatorów krajów docelowych,
uwarunkowania prawne krajów docelowych. W związku z zapewnianiem Zamawiającemu
w ramach postępowania możliwości nadawania do wielu krajów, terminy dostarczania przesyłek
w poszczególnych destylacjach mogą się różnić.
Sztywne określenie krótkich terminów z gwarancją dostarczenia, bez uwzględnienia specyfiki
poszczególnych destynacji może uniemożliwić złożenie oferty wykonawcom. Czy w związku
z powyższym Zamawiający zaakceptuje terminowość doręczenia przesyłek do wybranych
krajów określoną na stronie https://www.pocztex.pl/ems/tabela-wymogow-uslugi-zagranicznej/ ?
Odpowiedź:
Zapisy w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu, w części III Opis przedmiotu zamówienia
punkt 4, podpunkty c i d – pozostają bez zmian.
2. Treść pytania:
Zamawiający w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu na usługi kurierskie w części III Opis
przedmiotu zamówienia punkt 6 wymaga zapewnienia przez wykonawcę możliwości śledzenia
przesyłki od momentu nadania do doręczenia. Wykonawca odpowiada za śledzenie w obrębie
kraju nadania, aż do przekazania przesyłki za granicę. W przypadku przesyłek zagranicznych
system śledzenia uzależniony może być od infrastruktury informatycznej poszczególnych
krajów. Czy w związku z powyższym Zamawiający bierze pod uwagę, że m.in. ilość informacji
w systemie śledzenia, szybkość ich ujawniania uzależniona może być od kraju destynacji,
a Wykonawca odpowiada wyłącznie za dane ujawnione do momentu wysłania przesyłki z kraju?
Odpowiedź:
Zapisy w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu, w części III Opis przedmiotu zamówienia pkt 6
– pozostają bez zmian.
3. Treść pytania:
Zamawiający w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu na usługi kurierskie w części III Opis
przedmiotu zamówienia punkt 8 wymaga doręczenia przesyłki wraz z protokołem opisującym
potencjalne uszkodzenia. Czy Zamawiający uzna alternatywnie możliwość spisania
odpowiedniego protokołu przez doręczyciela z adresatem w momencie wydania przesyłki?
Niniejsze rozwiązanie może umożliwić odniesienie się do uszkodzeń również adresatowi paczki.
Odpowiedź:
Zapisy w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu, w części III Opis przedmiotu zamówienia pkt 8
– pozostają bez zmian.
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4. Treść pytania:
Zamawiający w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu na usługi kurierskie w części V
Informacje dodatkowe zastrzega termin płatności faktury na 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca informuje, iż faktury za usługi
pocztowe wystawiane są za pośrednictwem scentralizowanego systemu informatycznego,
którego wymogi określają takie kryteria jak termin wystawienia faktury, datę wysłania faktury
do klienta, jak również termin płatności będący w ścisłej zależności z terminami sporządzanie
faktury. Standardowo obowiązujący termin płatności faktury mierzony od daty wystawienia
został wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu
fakturowania wykonawcy. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu
środków oraz opóźnień w ich płatnościach.
Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje inny niż określony przez
Zamawiającego, a dłuższy niż powszechnie stosowany u Wykonawcy termin płatności, liczony
od dnia wystawienia faktury określony jako 21 dni od daty wystawienia faktury VAT,
pozwalający terminowo dokonać płatności za wykonane usługi w ramach przedmiotu
zamówienia oraz uzna iż za dzień zapłaty należności przez Zamawiającego przyjmuje się dzień
uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający może dopuścić termin płatności faktury krótszy niż 21 dni, jednak nie krótszy niż
14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. Treść pytania:
Zamawiający w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu na usługi kurierskie w części III Opis
przedmiotu zamówienia punkt 3 zastrzega odbieranie przesyłek od poniedziałku do piątku nie
później niż do godziny 14:00. Czy Zamawiający przewiduje w jakim czasie od złożenia
zamówienia pracownik wykonawcy ma podjąć nadanie (np. 3h)? W przypadku zgłoszenia
odbioru przesyłek zbyt późno, może być niemożliwym odbiór przesyłek od Zamawiającego
do określonej godziny granicznej.
Odpowiedź:
Zapisy w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu, w części III Opis przedmiotu zamówienia pkt 3
– pozostają bez zmian.
6. Treść pytania:
Zamawiający w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu na usługi kurierskie w części III Opis
przedmiotu zamówienia punkt 1 wskazuje, że zamówienie podzielone jest na dwie części, nie
określając jednocześnie ich zakresu. Czy Zamawiający może wskazać przedmiotowy zakres
poszczególnych części zamówienia lub rozszerzyć dokumentację przetargu o wykaz
asortymentowo-cenowy, w celu umożliwienia wykonawcom złożenie porównywalnych ofert?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że część 1 zamówienia dotyczy przesyłek krajowych, część 2 dotyczy
przesyłek zagranicznych.
7. Treść pytania:
Zamawiający ograniczył dokumentację postępowania do udostępnionego ogłoszenia
o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne. Wykonawca sugeruje Zamawiającemu
rozszerzenie dokumentacji o:
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- wzór oferty, co umożliwi przygotowanie spójnej oferty wykonawcy zawierającej wszystkie
oczekiwane przez Zamawiającego elementy;
- formularz asortymentowo cenowy, umożliwiający złożenie przez wykonawców ofert
porównywalnych i ograniczonych do wybranych elementów i usług świadczonych przez
wykonawców;
- wzór umowy, jeżeli Zamawiający nie przewiduje podpisania umowy zgodnie z wzorem
zaproponowanym przez Wykonawcę.
Czy Zamawiający może rozszerzyć załączoną dokumentację o niniejsze elementy, co umożliwi
wykonawcom przygotowanie spójnych i porównywalnych ofert?
Odpowiedź:
Dokumentacja postępowania opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego pozostaje
bez zmian.
8. Treść pytania:
W związku z przedłożonymi pytaniami wykonawca. zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu
składania ofert, co umożliwi Zamawiającemu udzielenie wyczerpujących odpowiedzi
i przygotowanie pełnej oferty przez przystępujących wykonawców.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian.
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część ogłoszenia nr DZP-NKS-271-8/18 z dnia
06.07.2018 r.
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