
Pytania wykonawcy z dnia 16 marca 2018 r. do postępowania OKE/WOA/261/13/2018 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kwalifikacji usługi z transportowej na kurierską? 
Czy Zamawiający dopuszcza tym samym możliwość zaoferowania przez wykonawcę realizacji zadania 
poprzez świadczenie usługi kurierskiej? 
Odpowiedź: NIE 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuszcza wypełnianie we własnym zakresie listów przewozowych do przesyłek? 
Oferent udostępni Zamawiającemu bezpłatna aplikację wspomagającą proces nadawania przesyłek i 
generowania listów przewozowych (tzw. Elektroniczny Nadawca) 
Odpowiedź: NIE 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuszcza aby na fakturze wyszczególnione były odrębne pozycje, dotyczące 
zrealizowanych ilości i cen dla nadanych i przewiezionych pojemników z materiałami specjalnego 
znaczenia, które traktowane będą jako nadane przesyłki?  
Odpowiedź: NIE 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielenie zadania na dwie części tj. na część pierwszą dotyczącą 
świadczenia usługi na terenie woj. dolnośląskiego i drugą cześć dotyczącą woj. opolskiego? 
Odpowiedź: NIE 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpatrywania reklamacji na termin zgodny z 
Regulaminem obowiązującym u Wykonawcy, tj. 30 dni od dnia złożenia reklamacji?  
Odpowiedź: NIE 
 
Pytanie 6 
Zamawiający określił termin płatności faktur na 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT 
Wykonawca informuje, iż faktury za świadczone usługi 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 sporządzenia faktury. Standardowo obowiązujący termin płatności faktury 
określony jako 14 dni od daty wystawienia faktury został wprowadzony ze względu na zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania systemu fakturowania wykonawcy oraz zarządzania płatnościami 
wynikającymi z zawartych umów. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu 
środków oraz opóźnień w ich płatnościach.  
W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie w umowie terminu płatności liczonego od 
dnia wystawienia faktury tj. określonego jako 21 dni od daty wystawienia faktury VAT.  
Odpowiedź: TAK 
 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający dopuszcza dostosowanie zapisów umownych, dotyczących odpowiedzialności za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi do zapisów Regulaminu usługi obowiązującego u 
wykonawcy? 

Odpowiedź: NIE 
 

 


