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WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ
Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach informuje,
że wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na „ Świadczenie usług kurierskich
materiału biologicznego w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12 m-cy”. Poniżej podajemy
treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:
Pytania dotyczące treści umowy:

•

§ 3 pkt 5.2 – wnosimy o zmianę zapisu na: „Stosowania listów przewozowych jako
dokumentów potwierdzających nadanie przesyłek zgodnie z wymogami Wykonawcy.”
Odpowiedź: zamawiajacy wyraża zgodę.
•

•

•

§ 4 pkt 2 – wnosimy o zmianę zapisu: „Dowodem zawarcia umowy na usługę kurierską
w obrocie zagranicznym jest wydana Zamawiającemu kopia listu przewozowego z
napisem w języku polskim: „dla Nadawcy”, potwierdzony datą
i podpisem
pracownika.”
Odpowiedź: zamawiajacy wyraża zgodę.

§ 4 pkt 3 – wnosimy o zmianę zapisu: „Wykonawca ma prawo do dokonania
kontrolnego sprawdzenia masy przesyłki. Poprawiona masa przesyłki może stanowić
dla Wykonawcy podstawę do naliczenia prawidłowej kwoty opłaty. Podstawą wyceny
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jest zawsze wyższa wartość wagowa. Za masę przesyłki przyjmuje się wagę
rzeczywistą lub przelicznikową (objętościową).”
Odpowiedź: zamawiajacy wyraża zgodę, paragraf ten będzie brzmiał następująco:
„Wykonawca ma prawo do dokonania kontrolnego sprawdzenia masy przesyłki i jej
ewentualnego poprawienia na kopii nalepki adresowej. Ustalenia dokonane tą droga uznaje się
za ostateczne. Poprawiona masa przesyłki może stanowić dla Wykonawcy podstawę do
naliczenia prawidłowej kwoty opłaty. Podstawą wyceny jest zawsze wyższa wartość wagowa.
Za masę przesyłki przyjmuje się wagę rzeczywistą lub przelicznikową. Waga przesyłki
określona będzie w kilogramach rzeczywistych lub w wadze obętościowej. W przypadku
dużych i lekkich ładunków ceny przesyłek będą ustalane na podstawie objętościowej”.
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