PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
DYREKTOR
dr Krzysztof Niemczuk

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na
świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych
do oddziału Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego
w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10.

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/159/172/13

Data: 17/01/2013

Wyjaśnienia nr 1
Dot. przetargu DZ-2501/159/41/13
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na
podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:
Projekt Umowy (usługi pocztowe)
Pytanie 1 - § 2 ust 2
Jest – Zamawiający zobowiązuje się do umieszczania na przesyłce listowej lub paczce nazwy
odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej),
określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet czy ze zwrotnym potwierdzeniem
odbioru - ZPO) oraz umieszczania na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku
(pieczątki) określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego.
Proponujemy - Zamawiający zobowiązuje się do umieszczania na przesyłce listowej lub
paczce nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce
nadawczej), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet czy ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru - ZPO) oraz umieszczania na stronie adresowej każdej nadawanej
przesyłki nadruku (pieczątki) określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego i oznaczenia
potwierdzającego wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci
o treści:
„OPŁATA POBRANA
TAXE PERÇUE - POLOGNE
umowa nr ……………………. z ………………..
z dnia …………... Nadano w …………………..”
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Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 2 - § 6 ust 1
Jest – Zapłata należności następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
Proponowany zapis - Zamawiający dokona płatności kwoty określonej w fakturze w terminie
21 dni od daty prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT

na rachunek

bankowy Wykonawcy określony na fakturze.
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania
Pytanie 3 - Do § 6 proponujemy dopisać ust 4 o treści:
ust 4 Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku VAT,
Zamawiający zobowiązuje do uiszczenia opłaty wg stawki obowiązującej na dzień wystawienia
faktury VAT.
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 4 - w § 7
W związku z tym, że przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe, których świadczenie
uregulowane zostało w ustawie Prawo Pocztowe zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust 1.
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania
Pytanie 5 - w § 8 dodać ust 4 o treści:
ust 4 Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku VAT oraz
zmiana przepisów ustawy Prawa Pocztowego lub nastąpi zmiana cen usług będących
przedmiotem zamówienia zaakceptowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, Strony
umowy dopuszczają możliwość jej wcześniejszego rozwiązania na zasadzie porozumienia stron
bez zastosowania kar umownych lub odszkodowania.
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania
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