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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.
Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację zapisu w pkt 17 w Załączniku nr1 oraz
w Załączniku nr 3 - zadanie 1 usługi kurierskie zagraniczne zapisów w l.p. 1 i 2 kolumna 4
na;
„17. Przesyłki kurierskie w obrocie zagranicznym (do krajów UE) będą dostarczane
adresatom w przewidywanym terminie od trzech dni roboczych natomiast przesyłki
pozaeuropejskie będą dostarczane w przewidywanym terminie siedmiu dni roboczych.
Przewidywany czas realizacji usługi nie uwzględnia:
- sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce,
- dni, w których nie jest realizowane doręczanie przesyłek kurierskich w krajach do których
adresowana jest przesyłka,
- czasu przeznaczonego na dokonanie odprawy celnej przesyłek zawierających towary
podlegające należnościom celnym w krajach przeznaczenia.”
oraz w:
L.p. 1 kolumna 4: „przewidywany termin doręczenia od 3 dni roboczych *”
L.p. 2 kolumna 4: „przewidywany termin doręczenia 7 dni roboczych*”
i umieszczenie pod tabelą wyjaśnienia:
* przewidywany czas realizacji usługi nie uwzględnia:
- sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce,
- dni, w których nie jest realizowane doręczanie przesyłek kurierskich w krajach do których
adresowana
jest przesyłka,
- czasu przeznaczonego na dokonanie odprawy celnej przesyłek zawierających towary
podlegające należnościom celnym w krajach przeznaczenia.”
OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 2.
W załączniku nr 7 do Ogłoszenia – Umowa, w § 7 ust. 1 Zamawiający określił warunki
płatności dla przedmiotu zamówienia, wskazując termin płatności faktury jako 21 dni od daty
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
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 sporządzenia faktury i nie ma w nim pojęcia
„prawidłowo wystawiona faktura”, ponieważ to co powinno się znajdować na fakturze określa
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Art.106e.
Standardowo obowiązujący termin płatności faktury określony jako 21 dni od daty wystawienia
faktury został wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
systemu fakturowania wykonawcy oraz zarządzania płatnościami wynikającymi z zawartych
umów. 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 w umowie termin płatności bez dopisku „ prawidłowo” tj. 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?

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 3.
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
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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