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WYJAŚNIENIA NR 1
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą
w Puławach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców w postępowaniu na
„Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Zakładu
Pryszczycy PIWet-PIB z siedzibą w Zduńskiej Woli w okresie 12 miesięcy”.
Poniżej przedstawiamy treść zapytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1.
Zamawiający w Załączniku nr 3 – Zadanie 1 – Usługi kurierskie na terenie Polski w pozycji
L.p. 1 kolumna 4, opisuje przesyłki kurierskie jako realizowane z dnia na dzień lub
najbliższego dnia roboczego do godz. 15.00.
W związku ze zmianą gwarantowanych terminów doręczeń usług kurierskich Wykonawca
zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu z:
„realizowane z dnia na dzień lub najbliższego dnia roboczego do godz. 15.00.”
na zapis:
„doręczane do drugiego dnia roboczego”
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 2.
Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację treści zapisu pkt nr 16. w Załączniku nr
1 do Ogłoszenia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na:
„16. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przesyłek kurierskich krajowych odebranych
od Zamawiającego w danym dniu do godz. 13.00 (lub od klienta Zamawiającego zlecającego
usługę płaconą przez Zamawiającego adresowanych do jego siedziby) w następnym dniu
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roboczym na wskazaną godzinę jeśli taka deklaracja znalazła się na liście przewozowym lub w
ciągu dwóch dni roboczych.”
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 3.
Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację ust.1 w § 8 w Załączniku nr 7 –
umowa, poprzez wykreślenie pkt 2), ponieważ w punkcie tym nie są brane pod uwagę wyjątki
do których należy zaliczyć z pewnością działanie siły wyższej oraz innych zakłóceń w pracy
Wykonawcy.
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 4.
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację treści zapisów ustępów 4 i
5 w § 13 w Załączniku nr 7 – umowa, na:
„4. Wykonawca zobowiązuje się dla zgłoszeń reklamacyjnych złożonych drogą elektroniczną
oraz przez elektroniczne systemy nadawcze do potwierdzenia złożonej reklamacji
(automatyczne nadanie numeru zgłoszenia).”
„5. Przesyłki kurierskie niedostarczone w terminach właściwych dla danego rodzaju przesyłki
kurierskiej z winy leżącej po stronie Wykonawcy zostaną doręczone do adresata, a szkoda z
tytułu nieterminowego dostarczenia zostanie wypłacona na podstawie złożonej reklamacji
zgodnie z obowiązującym regulaminem Wykonawcy.”
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 5.
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację ust. 2 w § 14 w Załączniku nr 7 – umowa,
poprzez wykreślenie pkt 3, 4, 5, 6 i 7., ponieważ
z
tytułu
niewykonania
lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy przysługuje Zamawiającemu prawo
wniesienia reklamacji.
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 6.
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem, czy w przypadku wyboru jego oferty
Zamawiający dopuści zamieszczenie w umowie zapisu o poniższej treści:
„Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest Poczta
Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul.
Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Pana dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i
mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa
trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych
dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule
umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod
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adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części
Online Services Terms (OST).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.”
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.
Zamawiający wprowadził stosowne zmiany w załączniku nr 1, 3 i 7.
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