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Zamawiający informuje, że w postępowaniu na świadczenie usług kurierskich
(transport materiału biologicznego)w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12 miesięcy
od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści
ogłoszenia.. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1
Załącznik nr 3 musi zostać rozszerzony o kraje dostaw ponieważ tak jak w UE można uśrednić
cenę tak już państwa poza UE mają bardzo różne ceny i może wyjść bardzo niekorzystnie dla
państwa. Proszę o informację czy zmienicie państwo cennik, jeżeli nie to oczywiście podam
ceny wg wzoru załącznika uśrednione. Odpowiedź: Kraje poza UE to: Turcja i Chile.
Pytanie nr 2/ dotyczy załącznika nr 1 , tj. opisu przedmiotu zamówienia
punkt 10 i 11 jest niemożliwy do wykonania ze względu na COVID. Mamy tu na myśli
podpisy zarówno kuriera jak i nadawcy i odbiorcy. Odpowiedź: Punkty te zostają
wykreślone.
Punkt 16. Mowa tutaj o terminowości doręczeń z dostawą do konkretnej godziny. Proszę
pamiętać, że zastrzeżenia godziny mogą być tylko w przypadku miast, które znajdują się w
strefie 1. Są to przeważnie duże miasta. Odpowiedź: Punkt ten zostaje wykreślony
Punkt 17. Podczas COVID czasy doręczeń są sugerowane, ale nie gwarantowane. Do
odwołania. Odpowiedź : Punkt ten zostaje wykreślony
Punkt 19. W przypadku dostaw w COVID często placówki nie wpuszczają kurierów na teren
co powoduje niemożność dostawy do konkretnej osoby ani pobrania podpisu. Odpowiedź:
Punkt ten zostaje wykreślony
Punkt 21. Import jest wielokrotnie droższy niż export. Tego punktu nie możemy
zaakceptować .Odpowiedź: Wykreśla się ten punkt z załącznika nr 1.
Punkt 23. Jest informacja, że umowę podpisuję się na 24msc, natomiast w pliku "ogłoszenie"
jest napisane, że na okres 12 msc. Odpowiedź: Umowa zostanie podpisana na okres 12 mcy.
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Punkt 32. Tak pod warunkiem, że będzie to forma elektroniczna. Odpowiedź: Zamawiający
wyraża zgodę. Na żądanie Zamawiającego , Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
nieodpłatnie potwierdzenie odbioru/doręczenia przesyłki w formie elektronicznej.
Punkt 33. Czy rozwiązanie w postaci programu on-line do wystawiania listów przewozowych
jest do zaakceptowania ? Odpowiedź: Tak, chodzi o program on line , na którym może
być jednorazowo zalogowana jedna osoba. Każdy nadawca będzie miał swój własny
osobny login. Ilość loginów na jeden adres jest nieograniczony.
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