Katowice , dnia 19.03.2021 r.

AD.272.1.28.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY
Do postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Świadczenie usług pocztowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Katowicach i terenowych komórek organizacyjnych.

Zamawiający otrzymała w dniu 18.03.2021 r. następujące pytania dotyczące zaproszenie do składania
ofert od jednego z Wykonawców :
I.

Zamawiający w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia ust. 11 dopuszcza określa oznaczenia na
kopercie Zamawiającego.
Pytanie 1 Wykonawcy : Czy Zamawiający wyraża zgodę na sytuację , w której część przesyłek zostanie
nadana przez inny podmiot w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w wyniku czego na przesyłkach
listowych lub dowodzie nadania przesyłek będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający (na kopercie
wraz z danymi Zamawiającego będą dodatkowo dane podmiotu realizującego usługę na rzecz
Zamawiającego).
Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której część przesyłek zostanie
nadana przez inny podmiot w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w wyniku czego na przesyłkach
listowych lub dowodach nadania będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający.
Pytanie 2 Wykonawcy : Czy Zamawiający wymaga w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji usług,
aby Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodnił
Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) umów mówiący
o oddaniu mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ?
Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wymaga w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji
usług, aby Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodnił
Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów - przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) umów mówiący o oddaniu mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia .

II.

Zamawiający w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia ust. 3 określa termin nadania przesyłek
przyjętych przez Wykonawcę.
Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia, że ,,Nadanie przesyłek następować będzie
w dniu ich przyjęcia przez Wykonawcę od Zamawiającego’’.

Pytanie Wykonawcy : Czy ze względu na wewnętrzne regulacje oraz zapisy regulaminu usługi
obowiązującego u Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie wskazanego zapisu
w następującym brzmieniu : ,, nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować
będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych
przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia
z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania , nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym
dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń ‘’?
Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w następującym
brzmieniu : ,, nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich
przekazania przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek,
Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub
ich usunięcia w dniu ich nadania , nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub
w dniu usunięcia zastrzeżeń”.
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