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AQU-210-52/5927/2016 

  Wykonawcy w postępowaniu 

AQW-2227-33/82/2016 

 
 
Dotyczy: ogłoszenia o przetargu z Kodeksu Cywilnego, których przedmiotem jest świadczenie usług 

kurierskich przez okres 24 miesięcy dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie 
wraz z podległymi jej oddziałami terenowymi – AQW-WZ-221-906/2016. 

 
 

Wyjaśnienia do Ogłoszenia  

Zamawiający udziela wyjaśnień w odpowiedzi na pytania Wykonawcy. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zamieszczone zostały na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

PYTANIE 1 

Dot. Opisu przedmiotu zamówienia ust. 13 pkt. a), b), d), w których Zamawiający wskazuje terminy 
doręczeń przesyłek krajowych. Natomiast w formularzu ofertowym zał. 1 do oferty Zamawiający 
wskazał jedynie przesyłki z terminem doręczenia na następny dzień do godziny 12:00. Czy 
Zamawiający dokona zmiany formularza dodając przesyłki z terminami doręczeń wskazanymi w 
ust. 13 pkt. a), b), i d)? Czy opłaty za te przesyłki będą naliczane zgodnie z cennikiem wybranego 
Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami zawartymi w Formularzu ofertowym, formularz ten 
został opracowany na potrzeby dokonania oceny ofert a łączna cena nie stanowi o wartości 
zamówienia. Opłaty za przesyłki kurierskie będą naliczane zgodnie z cennikiem wybranego 
Wykonawcy z zastosowaniem wartości udzielonego upustu w %. 

PYTANIE 2 

Zamawiający wskazał w ust. 13 pkt. e) i f), iż termin nadanych przesyłek zagranicznych uzależniony 
jest od dnia odbioru ich z siedziby. Informujemy, iż termin nadania liczony jest od dnia wylotu 
samolotu. W związku z powyższym prosimy o zmianę terminów doręczeń na w  pkt.e) 1- 3 dni 
natomiast w pkt. f) 3 - 6 dni. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów doręczeń. 

PYTANIE 3 

Dot. OPZ ust. 13 pkt h) oraz ust. 15 Zamawiający wskazał : 
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„ 13. pkt. h) przesyłki kurierskie nadawane z zagranicy przez upoważnione podmioty na koszt 
PAŻP do PAŻP będą dostarczane w usłudze standard w ciągu 2 dni roboczych do godziny  15:00" 

„ 15.  Wykonawca zapewni obsługę celną przesyłek . ..." 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyodrębnienie z Opisu Przedmiotu Zamówienia 
dwóch zadań w podziale na: 

Zadanie nr 1  -Świadczenie usług kurierskich w obrocie zagranicznym 

Zadanie nr 2-Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym  

Brak podziału ogranicza zakres konkurencji. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3 

Zamawiający nie wyraża zgody na podział zadań. 

PYTANIE 4 

Dot. Ogłoszenia o przetargu z Kodeksu Cywilnego ust.1.1.2 Zamawiający jako jedno z 
kryterium wskazał wysokość opustu. 

Zdaniem wykonawcy kryterium oceny z uwzględnieniem pozycji 60% opustu nie pozwala na 
obiektywną ocenę ponieważ generuje wielkość opustu z dowolnej ceny początkowej. Wnioskujemy 
o skreślenie kryterium oceny opustu i wnioskujemy o wprowadzenie kryterium ceny końcowej . 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami ogłoszenia w pkt. 6 ust. 1) ppkt. 1.1.2. zastosował 
kryterium upust 60% jedynie dla przesyłki krajowej dostarczanej do godziny 12:00 dnia następnego a 
cena wyjściowa jest ceną z cennika usług Wykonawcy. 

PYTANIE 5 

Dot. Opisu  przedmiotu  zamówienia  ust.  13  pkt.  h) Zamawiający  wskazał:  „przesyłki 
kurierskie nadawane z zagranicy przez upoważnione podmioty na koszt PAŻP(..)" 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wykazanie ilości (na podstawie ostatnich trzech lat) nadawanych 
przesyłek z zagranicy do siedziby PAŻP. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5 

Zamawiający wyjaśnia, że w Opisie Przedmiotu Zamówienia są podane ilości szacunkowe, obejmujące 
potrzeby świadczenia usług kurierskich przez 24 miesiące.  

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
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