
Pytania doiycz^ce pakifetu IV:

Pvtanie 1.

Czy Zamawiajqcy. w przypadku przesytek kurierskich w^raza zgod? na zmian§ tefminu dor§Gzenia
przesytek krajowych z dorfczeriia w dniu nastdpnyrn do godziny 16:00. ha dordczanie ptzesytek
nast^pnego dnia roboczegp do ihstytydji i przedsjfbjorstw w gpdzinach ioh urz^dpy^ania, natomiast do
osob indywidualnyGti do koAoa dhia?

Pvtanie 2.

Gzy ZamawiajdPyWprzypadku przesytek kurterskiGh mtejscowyeh (w grarilGaGh nriiasta KatowiGs) wyraza
zgod? na zmiahd terfflinu; dordczenia pfzdsi^akdo 0 gOdzinJlGzOfiyoh od MomerttU odbidru przesytki przez
kuriera?



Pvtariie 3.

Czy W pn^iaadiku pfzesyfelf kpriPrskfeP: zpgjranjpznych Zamavviajiaey vvyrazp izgpd$ na piie^icip/any

termip dor§Gzenla do kt^pw eurapejskie 1-3 dni liczpc od dniai^nastppn^p pP drviu vtfylotu samdiotu

z Warszavvyi natpixiiasit dp krajPw na?kQri|ynent^^ innycp niZ Eurppa 3-6 dpi liczpc pd xJnia naatppnPpP
pp dpip vyyicrtu sarriPldtti z vypi^aiwy draz zgPdPie z usiugl zagranicznej zawartymi

w regulaminie Wykonawcy?

I?vtariie4.

Wnioskujemy o mddyfikacjp kar umownych wskazanych w §7 Wzoru umowy dia pakietu iV.

Prdpdnujemy zapis §7:

1. uwaia aig za hienalezycia wykonan^:

a) jeteli dtirgezenie przesytki luB gozQstawienie albo pr^kazanie: MWia:dbmieaia 6

prpbia borgczenia lub nadejbbip pfzesyiki przeznaczonej do pdbiatxi w pQbkpia odbipru lub

wpunkcie partnerskim nast^piio w terminach:

•  pa upiywie 3 godzin, ale nie pdzniej niz w clqgu 5 godzin od godziny nadania -

w serwisie miejskim na terenie administracyjnym miasta Katowice,

•  drugiego albo trzeciego dnia roboczego, liczgc od dnia nastqpneqo po dniu nadania -

w serwisie krajovjym, z wyiqczeniem przesyiek niestandardowych,

•  trzeciego albo czv^artego dnia roboczego, iiczqc od dnia nast^pnego po dniu nadania

- w serwisie krajowym dia przesyiek hiestantiardoWych

b) vjprzypadku czpsciowego ubytku lub czpSciowego uszkodzenia zawartosci przesytki,

c) w przypadku braku realizacji zieconych usiug dodatkowych, okreSionych w formuiarzu

cenowym,

2. Z zastrzeteniem ust. 5, z tytuiu nienaiezytego wykonania usiugi przysiuguje odszkodowanie:

a) w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt a - iv zqdanej wysokosci, Jednak nie wyiszej, niz

dwukrotnosc opiaty za nadanie przesyiki w danym serwisie,

b) w przypadku czgsciowego ubytku tub czgsciowego uszkodzenia zawartoSci przesytki -

w zqdanej wysokosci, Jednak nie wyiszej, niz zadekiarowangy/artosc przesyiki,

c) w przypadku braku realizacji zieconej usiugi dodatkowej, okresionej w umowie tub

w regulaminie Wykonawcy - w zqdanej wysokosci, jednak nie wyiszej, nii dwukrotnosc

opiaty za niezreaiizowang tisfUgg dodatkowg,.

3. Usiugp uwaia sip za niewykonanq:

a) jeieii dorgczenie przesyiki tub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjgtej

probie dorgczenia nastgpito po terminie, po ktorym uSiugg uwaia sip za niewykonan^,

zgodnie z ust. 1,
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b): w przyuQdku oalkgmteg cafkbWiMgo Ciszkodzenia zdi/vartdsci,

q) w pizypadka atmty przesyfkk gPm jako utratq^ trqktdje Siq_ Pie nadejscie przesyifu M

nriiejsca przeznaczdnia wskpzagegepa nalepce aPrasowejw oiagu SO dniqd dRia nadania,
4. Z zastrzezeniem ust. 5, w przypa0upiewykopanfa asfuglprZyslugiJiepdszkdddwan^

a) je^li dorqqzBnie ptz:esylki lap ppzoatawienie albo przekazanie zayvladprniepja o po^

probie dpippzenia nastqpjip PP deitnlpia, pa Mdfym psfugq: pwaza za nfewykdnarip,

zgodnm z ust %

b) wprzypadkUi p Mpi^mmowa w ust 3 pM a - wzpdapej wyaokosclpednak bie wyzszep nit

dwukrotnaec opiaty za nadapip przesyiki w danymaerwlsiey

c) w przypadku, o ktorym mowa-w Ust Spkt h i a - w zpdanej \yysok&§Gi, Jednak pie wyzszej,

niz zadeklarowana wartosc-ppmsyikk

d) w przypaika, o Morym mom w. ust. 3 pkt a i b, Wyk&nawea,: piezaiezpie od wypiacqnegq

odszkopowapia, zwraca oplatpza usiugq, awprzypadku bjPku-reaiizaqi'Uqiugi dPdafkdwaj^^
zvi/raca takze opfatqza niezreaiizbwanq usiugp dodatkowq,

e} W przypadku, cJ ki&rym mpwa w ust S3 pkt p tpi^konawGa,; piezaleznie pd wyplaconego

odszkodowania, zwraqa w Qpfopei ppMpzapsfuge,:

P Szczegpiy pcprony Ubezpippzeriioipej przesyiak, jak rowniez zasady wypiaty

odszkodowania, zampe pp wPiWU: dostppnydh na atroniejnternptowej.

5. Wprzypadku prowadzenia postgppwania z zakresu iikwidaejiszkody w zy/ipzkuz ubezipiepzeniern

przesytkp odpowledz nasreklarpacjg: uwzgiednia rdzstrzygniqcie zgPdPez OiMJ. Wprzypadku zas

przyznania odstkodoWania z fytUiu iikwidaqji szkody, .kwpta tegp odszkodpwaPia ppdipga

zaiiczeniu na pqGzPtPdszkpdQWania Ustalpnegpw ppsi^PwapiU rekiarrrapyjn^m.

Pvtanie 5.

Zamawi^^cy vv § 3 ustl pKt: 1 WzPru urn'dwy dia pakielu iV wymaga PdbieraWia przesyM wdhrr^

(od poniedzjalku do sobpty).; Vyykqpavyca yyskazi^ei i£ przez dzien rpb^ rpzyrrtfepip pipd:#i w:tygpd

od ppniedEiafku do pi|tku- Sobota nie Jest zaiiczana jako dzien roboczy;

Wzwi^zku.z powyzszym wnipskujemy p mpdyfikaejp zapisu;! 3 ust i' pkt. 1 WzprU upiowy dta pakietu JV.

PropphujeiTty zapla:

Odbi'erania pizesytek-vy gadzv SlOO - ISiOQ i dpetarpzania przesy^ek w nasigpbyro drtiU robpczynii pP: dniu

nadania przesyfekrW: gPd UrzpdPwahia pizedsipbiPrPtw i. Instytupji Inb dp kpnca dnia w przypadku

adresatPw indywidualnych w dni robocze pd pPniedziatku dp pigtku. W pizypadku kpniecznosci

odebrania/dpstarpzenia przasytek w sobPtp Zamawiajgey'iUlsci ppMp zgpdn^ ppdrrnularzerq dpripwym

lub Gennikiem WykPnawpy PbGtyi^zujgcym vy dniu realizacji usfugi.
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Pvtanie 6.

^^kanawclinfornl :iz nie swlaiddzy ̂  zagFanlGzhym; powyzQjj20 kg,
VV:zwiaz^ku z powy2szym czy :Zarnawi^a^ moze potwierdzic, ze rnasa jedne| ptzesy}ki zagfanicznei^n
przekrdczy 20 kg, a ,vy przypaciku ppekfGCzeqia/dQkOPa PQdziaiU' na 2 paczkj :vy taki. sppsob. aby .masa:

kal:cja] 2 nich nle pizekrqjs^^a 20 kg?

Pytapia dptypzapp pakjetbw I i H:

Pvtanie 7.

ZamawiajaGy zarbwho w kryteriach oceny ofert jak^ i wymagaPiach: dptyczaGyGh realizaGji usiug yvskazuje,

maksymalhy te,rmj,n;:.dorpGzfenia dp sjedziby ZamavyiajaaegprpQkwitoyvanego przezadresata^p

Pdbioru pPCOi

WykonawGa pragnie zaznaGzyGi iz iyviadpzenie uslpg ppcztpwycb pdbywa sip zgodnie z powszecbnie

.obPwi^?ujaPynni przepisartii pravva, a w szGze|6ln'osGi z ustawa z dhia 23 iistPpada 2012 r. Prawo:

Ppcztpwa (Dz. U, Zu2010 0;, poz. 1113) oraz jF^zpprzadzeriferff MjnistFa;>?^rPinistraiC(i! dnla

29 kwietnia 2013 r. w spray/ie: wykonywania warubkov/- lisiug pPwszechnyGb przez operatora

^yznapzon^piXPz; U.vppz.;^5),.M:zadFiyffl).zpMytoGZQnyGhakt(^pravynydb:riie^^m

zwrotu „po,twl.erdzeni'a: odbipru'^- 'Qa prawda samp. Rpzpprzadzenie, rile:Jest wiazace dia Zamawiajacych,

pPzwala jednakpa ustaJenie, jakie wyrap.gj PznaWane sa.za:.;prpppFcjp:na!ne: pFzez saroegp ustavypdawcp.

Krajowy ustawodawpa pkFeslajac wymogi dotyczace opeFatPFa wyznaczpriego wskazuje jednPczesFiie

waFunki swIadpzPpid■ystug pPPztPvyyGhf ktore zapewniaja GkreslGnq jakpsc. W niniejszym postpppwaniu

Zamawi.ajaGyfp:Fmp|,uj:©vyaFunkizdeGydpwapie suFGWszepd'\yaru^^^ pFze.widziapychAW,'Rozporzadzeni.u
wobec opeFatPFa vvyznaczoFiegp, co narusza zasadp pFoppFGjpnainotP! warunkGW ppstgppyvania,
OkFeslppe waFunki sa na tyle sprpyyei iz;zdeGydPwanie pgranjczaja konKPferiGif 'W pPstpppwaniu, a tym
saFrtyrnstaFipwIawaFubek^' 1 FiiepFQpGrejObalny,

;DpdatkQWQ Zamavyiajacy przeyyidtije ;karf umpyyna z tytulu pleteFrriinpwegp dp^arpzeFiia do siedziby
ZatfiawiaiaGego ppktwitpyyaFiegp pptwieFdzebia odbioru pFzesylki. vyykpnawca informuje, iz zwrot
pptwieFdzpnegp dokumentu pPtWiprdzajaGegp dpFeczenie przesyiki odbywa; sip analogicznie jak dia
przesyfekniei^estFovvariyGH, tj. potvviercizanie/odbioru zdstaje.idorfGzpbe bez,pPkwitp\yaniaPdbipFu..tynri
■samym Wykpnavyca nie itia rapzjiwpsci ZweFyfikovyania fafdyGznej datyw pokwitowanego druku ZPO
do: ZamawiajaGegp, przez go e,weFitu,a1he, hatoz.enie kary umowri,ej na Wykpnawep staje sip.|,eGinQstronne
X sprzpGznpz ppMyszeGhpip pbowiazujaoybi Pfbwprrij:

Majac povi/yzsze na uwadze WykanawGa wnioskuje o modyfikacjp ki^teridm -dCehy ofert, modyfikacjp
postanowien pmpw oraz .rezygnaPip z zaplsow :dptyczacych kar umownyoh z tytuiu nieterminowego
dostaFGzenia do sjedziby Zamav/iajaceoo pokwitowanego potwierdzenia ■pdbiorU przesyiki wraz



z usuni^ciem zapispw dotyezfcych termlhU zwrotu pokwitbvtfanego ZPO^zaWa% w Formul&rzach. dfbti^

dia pakietu l.i ll.

Proponujemy kiyterium oceny ofert;

Liczba; osob zatrudfiipnyGh: w oparpiu o i;inibyv§ p prapf - 20% (pizy ledbbbzesnynfi krytbbuni „ceny" -

Sposob Pblibzania krytPfiUm „Liczba pracownikcw wykonayyGy zatrudnippyGb vy dZjafalnGici bppfaGyjnPj

wykoppwqy :na:umpw| p prappv w pizeliGzeniUi na peHiDZbtrudniohyGb, wedtpg atana pa^SEl f :2M7 r.

ZX

z = >< 10Ox 20%

Zmax

1. Z = liczba punktdw za 'kfytpriam ,vLlczba pracownikdw yyykpnawcy ̂ trudhlppyelt, w dzialalnpsci

operacyjngj yvykonawcy na umowp o pracq, w pTzeliGzPniu na: pefnozatrudnionyGb. wedlug stanu

na 30.11.2017 r.

2. Zx - liczba pracownikow Vv'ykonawcy zatrudnionyGtl w dziatalnosci operacyjnej vvykonawcy

na umowe o pracg, vj przellczenip na pelnozatrudnionycll, wedlug stanu na 30.1 ̂ .2017 n vvynikajaca

z oferty badanej;

3. Zmax = najp/iqksza (Iczha: pfaGownikbyy wykPna®Gy zatrudnionycll w dZlatalnPlci bperaGsdnPj

wykohawcy na umdwg o prapg, vy przeliGzeniu na; pelnozatrudnipnych^ wedlug stanu na SOd 1y20l7 r.

wynikajacy z ofert, ktore nie pfpdiegaja odtzuceniu;

Przez dzialalnosc dpBfaGyjna Zamavyia|acy rozumie dzialalnosc vyykoiTavvGy.zvviazana z fealizacja^uslug

objetych niniejszym ppsteppyyaniem w zakresie: odbierania 1 dostarczania kdresponddnGji, obslugi

korespondencji w piacdwkaeh pocztowyGb, spedyGji i;transportu, czynnosci ekSpedycyjno--rdzdzie!czyeh.

Za najkorzystniejszdzostanie uznana pferta, ktpra.uzyska najwyZsza liGzbp puriktdw. Punkty^bfda liczone

d0 dwdch miejsc po przecinku.

Proponujemy zapis bpisdw przedrtiiiotu zamowfenia oraz uiiiPw:

Wykonawca: bgdzie dpreGZal dp siedziby Zamawiajacegp, pPkvvitPyyane pizazadfesata.,,pptwiefdzenie

odbioru" niPzwlPczniP po dokPnahlu dorpezenla.prZesi^kL
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pytania dp pakM(§w

PvtanieS.

Pnaktyka rynku pod?|ov«e0Q;i:kurlsr#fego^\^ pdwszechnii pj^yjpte ;i stpspw^ane ̂ spko&i kar,

ktore pperaferj nie chcac strapip zaulsihia, u pbepnych: prazLpQtencja(nych knpntpw, jesfc w stanie

Tespektpvgap; one ni^szes niz tpzaproponowane przez^ iamawiajaPegQi, mozna zatern stwierdae, ze

m vvarunkaph realizaeji pizedniiPtowegp zampy/ienia rPwpies: byiyby Przawidziane kary

■ur0pwn.e §0 zdeeydQwapie nieadekwatne w kohtikscie potrzeb .ijntere:s;u.Zarn:avi/iaj0eep, fcharakterii
swiadpzonyeh usfug, a takzb ilosci czynnosci wykbnywanyeh przez W^konawep przy realizacji
zarnpwienia. Przy tak znacznej iioPei, nienale|yte'wykonanie; jedynie kilku GzyninQsci (skiadowych danej
uslugi); pQzb.awiateby Wykonay/cp. znaczpej ozpsqi naieznego wynag.rddzeniaj go jest 'powpderri,
izpFzedttoptovvp zarnPwienie traci dia :niegp seri? ekpnomiczny;

Majqc na uwadze ppvyyzszp, yVykPnawca, w celu ustaleriia rpwnej ppzycji strpn, zwraca sip p. Few.i2jp
ptenpwiska:.Zatpavyiajppeg zakresie kar umownych.

(1) Prpponujenty zapis §9 ust. 2 Wzoru umowy dla pMietul %Z ust. 2Wzdra umdMy dldpakietu
^7 upt, 2 Mfeprtf

..VVykpriawpa: zpbpwiazany jest zapfaclp Zarriawiaj|ceiii:u. kar| utTiDwna wysPkplPi :0;t%
catkowitegp bruttp umowy, jezeli Zairiay/iajapy wyppwle umowa za 30 dnlpifiyiTi: sryypGWiedzeniem
vv przypadku, razapego naruszenfa, ptzez-Wykonawcp jej ppstanpwien. vyyppwiedzenie uraowy^ winrtp
zostac pqprzei^dpe piaemnyifii, A^eztyaplerfi Wykpnawpy dd zapizeatanid Daruszpil Z::zastrzeieriterri:, iz
wtazle; njezapFzpstania .naruszep:w terniip wskazanytTi w pisemnyrn-wezwanip, :Zairiawiaj0Gy wyppy(/
umpwf."

(2) PrpppppJpijiy zapfe § 3 Mfep/rp pntpwy d^a § 8 upt, 3 Vfepm umowy did pakiatu
!k

„Zam avKiajapy ibpdzie ̂ rri iaj:prayya dp wypowiedze n ia umowy za 30 d n ip wym okresem wy powiedze n i a oraz
do riaiipzenia. .kary .umoWnei W; wyspkQSPi -0,1 % ■wynagrQdzenla catkowitegp wynagrodzenia bruttp
w przypadkaph wskaZanyfih W .... oraz w przypadku;..."

(3) Prpppnujerrjyzapis § 7 ust 3^ Wzomumpwy dia paklei^ Ilk
vyykonawpa/ obdwi^zaay jest zapiacio Zamawlajadernu karp uiinownp W wysokdsei 20 zt za kazdy IdZidn
zwjdki'w przypadku nietermihQwegp; tiadatniapizekazQw: pppztdwydte 3 ust. 1).

(4) PrppppujpmyzaRisliZ ust; 4 Wzoru umowy 0a pjaki0u Uk
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Zamawiaj^cy rrtoze zqdae od Wykonawcy zaptaty kary umowne] w wysoko§ci 50 zi za ka±dy dzien zwfoki
w przypadku nieterminowego potwierdzenia przyj^cia do realizacji: przekazu, w pfzypadku niedokonania
potwierdzenia przyj^cia do realizacji przekazu w tym samym dniu. w ktdrym nastgpite zasilenie rachunku
bankowego.

Pytanie 9.

2 uwagi na fakt, it w okresie Od wystania ponownego wriiosku o wyjasnianie tresci, a data ztozenia oferty
sq dni ustawowo wolne od pracy, Wykonawca zwraca si? z prosbq do Zamawiaiqcego o wydtu±enie
terminu sktadania ofsrt przetargowych w ww. pbstqpowariiu.
Zaibteresowanym Wykohawcom potrzebny jest czas do sponzadzenia oferty z uwzglqdnieniem
odpowiedzi Zamawiajqcego na otrzymane wnioski o wyjasnienie tresci Oghszenia. Zwracamy rownieZ
uwagq, Iz dia Wykonawcy majqcego siedzibq poza mlejScowoSciq, w ktorej siedzfbq ma Zamawialqcy
nlezbqdny jest tez czas na dotarcie do miejsca sktadania ofert.


