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Warszawa, dnia 21 listopada 2018 r. 

 

W Y K O N A W C Y 
 

 

Dot.: zapytania ofertowego na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym 

na rzecz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, polegających na przyjmowaniu, 

przemieszczaniu (transporcie) i doręczeniu przesyłek kurierskich w systemie „od drzwi do drzwi”.  

 

 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło 

zapytanie od Wykonawcy dotyczące zapytania ofertowego na świadczenie usług kurierskich w 

obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, polegających 

na przyjmowaniu, przemieszczaniu (transporcie) i doręczeniu przesyłek kurierskich w systemie „od 

drzwi do drzwi”. Poniżej pytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 2: 

„W odniesieniu do ust.17 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Wykonawca 

zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający akceptuje 7-dniowy termin awizacji przesyłek, po drugiej 

nieskutecznej próbie doręczenia.”  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną w pytaniu Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 3: 

„Zamawiający w ust.23 SOPZ określa termin płatności faktury VAT 21 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury VAT. 

Wykonawca informuje, iż faktury 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 

sporządzanie faktury. Termin płatności faktury od dat wystawienia z tytułu świadczonych usług 

został wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania system 

fakturowania wykonawcy. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu 

środków oraz opóźnień w ich płatnościach. 

Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na następujący: 

„Należności wynikające z faktur VAT, Zamawiający regulować będzie przelewem na konto wskazane 

na fakturze w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Wykonawca zobowiązuje się wysyłać faktury 

najpóźniej w następnym dniu roboczym po ich wystawieniu przesyłką poleconą". Czy Zamawiający 

wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na wskazanego e maila.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3: 



 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną w pytaniu Wykonawcy, z zastrzeżeniem, 

że Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur drogą elektroniczną na wskazanego emaila. 

 

Pytanie nr 4: 

„Zamawiający w ust.24 SOPZ określa: 

Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zestawienie wszystkich wykonanych usług 

na rzecz Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym; obejmujące: 

a) Datę realizacji (datę rozpoczęcia usługi) 

b) Rodzaj usługi 

c) Cenę usługi 

d) Punkt odbioru 

e) Odbiorcę/adresata 

f) Datę zakończenia usługi ( odbioru przez adresata) 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie danych Zamawiającego za pośrednictwem 

darmowej aplikacji, którą udostępni Wykonawca.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną w pytaniu Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 5: 

„W Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SOPZ w pozycjach 7-12 Zamawiający 

wskazuje przesyłki kurierskie w obrocie zagranicznym. Zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie 

formularza cenowego poprzez podział na kraje europejskie i pozaeuropejskie.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną w pytaniu Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 6: 

„W Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 SPOZ Zamawiający w tabeli rodzaje przesyłek 

pkt. 11 i 12 określił wagę przesyłek w obrocie międzynarodowym do i powyżej 31 kg. Zgodnie z 

Regulaminem usługi Wykonawcy oraz zawartymi Porozumieniami z krajami członkowskimi w 

zakresie świadczenia usługi międzynarodowej nie są przyjmowane przesyłek o masie powyżej 20 kg. 

W związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pozycji nr 11 i 12 z 

formularza ofertowego.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną w pytaniu Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 7: 

„Wykonawca prosi o potwierdzenie, że pozycje nr 13-15 w Formularzu Oferty stanowiącym 

Załącznik nr 2 SPOZ dotyczą obrotu krajowego. Jednocześnie Wykonawca informuje, że wskazane 

pozycje nie są świadczone w obrocie zagranicznym.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7: 

Zamawiający informuje, że poz. 13-15 dotyczą obrotu krajowego.  

 

Pytanie nr 8: 

„W Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 SPOZ Zamawiający w tabeli rodzaje przesyłek w 

pkt. 16 i 17 wskazuje ubezpieczenie przesyłek. Ponieważ ubezpieczenie stanowi w ofercie usługę 



 
 

dodatkową zwracamy się z prośbą o uwzględnienie ubezpieczenie oddzielnie do przesyłek krajowych 

i zagranicznych.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną w pytaniu Wykonawcy.  

 

 

 

W załączeniu zmodyfikowany formularz oferty. 

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.  


