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PYTANIA WYKONAWCOW

d\a Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach

Znak:

Zamawiający informuj e, Że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawc w ubiegających
się o udzielenię zam wienia wpłynęły pytania dotyczące treści ogłoszenia. Zamawiający prze-
kazuje Wykonawcom treść pytari wraz z odpowtedziami:

Pytanie 1:

,,W wzorze umowy stanowiqcej Część 4 do ogłoszenia, S ]B ust' 2 pkt 3 Zamąwiajqcy olcreśla

prąwo do odszkodowanią w przypadku doręczenia ,,potwierdzenia odbioru przesyłki" w termi-
nie poźniejszym niz D+7 od dnia jej doręczenia. Wykonawcąwskazuje, że w przypadku niewy-
konania lub nienalezytego wykonąnia przedmiotu umowy Zamawiajqcemu przysługuje prawo
do odszkodowania opisanego w ust ] tego Sąmego paragrafu wzoru Umowy. Wykonawca
zwraca się z prośbq o wykreślenie zapisow olłeślonychw $ /B ust. 2 pkt 3 wzoru Umowy.''
odpowiedź lz
Zamawiający Zwraca uwagę' ze $ 18 ust. I dotyczy wszystkich przesyłek pocztowych i zasad

stosowania kar umownych, a $ 18 ust. 2 pkt 3) traktuje, w spos b szczeg lny, ,,,zwrotne po-
twierdzania odbioru przesyłki", ale na wniosek Wykonawcy; dla ujednolicenia procedury sto-

sowania kar umownych, zgadza się na wykreślenie $ 18 ust. Ż pkt 3) z umowy.

Pytanie 2:

,,Zamawiajqcy w ogłoszeniu określa mozliwość korzystania z usług: przekaz pocztowy oraz
druk beządresowy, nie mą natomiast w treści wzoru umowy zapisow regulujqcych powyższe

usługi. Czy Zamawiajqcy po wyborze oferĘ dopuszcza możliwość dołqczenia do umowy treści

regulujqcych świadczenia ww. usług w formie załqcznik w? "

odpowiedź2z
Co do zasady Zamawiający zakłada, Zę Sprawy nieuregulowane w umowie, będą okręŚlone

w regulaminie świadczenia usług pocztowych Wykonawcy' kt re będą stanowić załączntk
do umowy. Jeśli zaś pojawią się zagadnienia nieuregulowane w umowie i regulaminie świad_

czenia usług Zamawtający dopuszcza pisemne porozumienie pomiędzy stronami w przedmio_

towym zakresie. Porozumięnie nie moze jednak naruszaÓ postanowieri umowy, ani regulaminu

Wykonawo}' a tylko precyzować sprawy w nich nieunormowane.
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Pytanie 3:
,,Qvykonawca) w nawiqzaniu do ogłoszenia nr WAW FA 2720.]5.2017 zwrąca się z prośbq
o doprecyzowanie w Formuląrzu Cenowym stąnowiqcym dodatek ] do Formuląrza oferty po-
zycji 76 i 77, czy przekaz pienięzny dotyczy obrotu lcrajowego czy zagranicznego? "

odpowiedź3z
Tak. Pozycje 76 i77 dotyczą krajowego przekazupienięznego.
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