
Pytanie 1.  

Czy zamawiający potwierdza, że przesyłki w obrocie krajowym objęte przedmiotem 
zamówienia spełniają poniższe kryteria wymiarów: 

Minimalne: 10 cm x 16 cm 
Maksymalne: (długość + szerokość + wysokość) nie więcej niż 250 cm, przy czym największy 
wymiar (długość) nie może przekroczyć 150 cm 
  
Odpowiedź 1. 

Zamawiający nie jest w stanie potwierdzić wskazanych w pytaniu wymiarów.  

Zamawiający określił wagi poszczególnych przesyłek w pkt. 3 Zaproszenia do składania ofert. 
Wykonawca powinien wskazać cenę za przesyłki o określonej wadze, zgodnie z Formularzem 
ofertowym.  

 

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający potwierdza, że przesyłki w obrocie zagranicznym objęte przedmiotem 
zamówienia spełniają poniższe kryteria wymiarów: 

Wymiary minimalne – 155 mm x 255 mm, maksymalne – największy wymiar nie może 
przekroczyć 1500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym 
kierunku niż długość nie przekracza 3000 mm. 

W formie rulonu – suma długości i podwójnej średnicy nie może być mniejsza niż 170 mm, 
a nie większa niż 1040 mm, przy czym żaden wymiar nie może być mniejszy niż 100 mm, ani 
większy niż 900 mm. 

 

Odpowiedź 2. 

Zamawiający nie jest w stanie potwierdzić wskazanych w pytaniu wymiarów.  

Zamawiający określił wagi poszczególnych przesyłek w pkt. 3 Zaproszenia do składania ofert. 
Wykonawca powinien wskazać cenę za przesyłki o określonej wadze, zgodnie z Formularzem 
ofertowym.  

  

Pytanie 3. 

Zamawiający wymaga iż zwrot przesyłki do Zamawiającego nastąpił w ramach ceny 
jednostkowej dla danej przesyłki, w przypadku nie dostarczenia przesyłki do odbiorcy z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
Wykonawca podkreśla, że zwrot przesyłki odbywa się na analogicznych zasadach co jej 
nadanie, tj. przesyłka musi przejść taką samą drogę, co u Wykonawcy rodzi koszty, które 
mają wpływ na cenę jednostkową nadania przesyłki. Ponadto, jak sam Zamawiający 
zauważył, zwrot miałby nastąpić z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
Wobec powyższego wnioskujemy o wyłączenie kosztu zwrotu przesyłki z cen za nadanie 
przesyłki kurierskiej. Jednocześnie wnioskujemy o wyrażenie zgody na możliwość naliczenia 
opłaty za zwrot przesyłki, w  przypadku nie dostarczenia przesyłki do odbiorcy z przyczyn 



niezależnych od Wykonawcy, zgodnie z cennikiem usług Wykonawcy aktualnym w dniu 
realizacji usługi.  

 

Odpowiedź 3. 

Zamawiający wyjaśnia, iż ponosi koszty za zwrot niedostarczonej przesyłki z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy. Koszt zwrotnej przesyłki nie może być wyższy niż koszt nadania 
niedostarczonej przesyłki.  

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia zapisy zawarte w pkt. 3.2. Zaproszenia do 
składania ofert, który otrzymuje brzmienie:  

 

„W przypadku nie dostarczenia przesyłki do odbiorcy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, jest on zobowiązany do zwrotu przesyłki do Zamawiającego. Wykonawca 
dokona zwrotu przesyłki w cenie nie wyższej niż cena nadania niedostarczonej przesyłki.” 

 

Pytanie 4.  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usprawnienie i automatyzację procesu nadawania 
przesyłek kurierskich za pośrednictwem darmowej aplikacji Wykonawcy, która oprócz 
dostępu do Internetu (do danej strony www) nie wymaga instalowania dodatkowego 
oprogramowania na komputerach Zamawiającego?  

Korzystanie z ww. aplikacji umożliwia generowania nie tylko listów przewozowych we 
własnym zakresie ale dodatkowo umożliwia generowanie raportów, specyfikacji i śledzenia 
korespondencji przez Zamawiającego. Automatyzacja procesu nadawczego w 100% ma 
wpływ na cenę. 
W związku z powyższym, czy Zamawiający potwierdza gotowość nadawania przesyłek za 
pośrednictwem aplikacji Wykonawcy i sporządzania za jej pośrednictwem zestawienia 
potwierdzającego prawidłowość wykonania przedmiotu umowy? 

 

Odpowiedź 4. 

Zamawiający potwierdza gotowość nadawania przesyłek za pośrednictwem aplikacji 
Wykonawcy i sporządzania za jej pośrednictwem zestawienia potwierdzającego 
prawidłowość wykonania przedmiotu umowy. 
 

Pytanie 5. 

Czy zamawiający dopuszcza odbiór przesyłki kurierskiej z miejsca wskazanego przez 
zamawiającego w terminie do 2 godzin od chwili złożenia zlecenia? 

 

Odpowiedź 5. 

Zamawiający dopuszcza odbiór przesyłki kurierskiej z miejsca wskazanego przez 
zamawiającego w terminie do 2 godzin od chwili złożenia zlecenia. 

 



Pytanie 6. 

Zamawiający w pkt. 6 ppkt. 1) Dodatkowe informacje konstruuje zapis, iż umowa będzie 
zawierała zapisy o karach umownych. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu wg poniższego: 

1) Umowa będzie zawierała zapisy o karach umownych, które będą naliczane zgodnie  
z Regulaminem Wykonawcy. 

 

Odpowiedź 6. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiej modyfikacji.  

 

Pytanie 7. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu pkt. 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Proponujemy zapis: 

5) W czasie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadawania 
przesyłek innych niż określone w formularzu cenowych, zgodnie z cennikiem 
obowiązującym w dniu nadania przesyłki.  

 

Odpowiedź 7. 

Zamawiający nie wyraża zgodę na proponowana zmianę.  

 

Pytanie 8. 

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazuje termin realizacji umowy w okresie  
24 miesięcy, nie wskazując przy tym daty rozpoczęcia kontraktu. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie planowanej daty rozpoczęcia kontraktu.  

 

Odpowiedź 8. 

Zamawiający informuje, iż planowany termin zawarcia umowy to 27 lutego 2020 r. 

 


