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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Dział Zamówień Publicznych 
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 
tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail:dzp@kul.pl  

 Nr sprawy AZP-240/PN-p14/017/2013-87 

Wykonawcy wg rozdzielnika 

Data: 07-05-2013 r. 

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu pt.: Świadczenie usług kurierskich  

w obrocie krajowym i zagranicznym dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 

postępowanie ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego http://www.kul.lublin.pl/1650.html  

w dniu 17.04.2013 r. oraz w BZP pod nr 58553 - 2013. 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje, że w dniu 22.04.2013 r. wpłynęły zapytania od 

Wykonawców dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść zapytań  

i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła pytania. 

 

Pytanie 1: Załącznik nr.1 do SIWZ w pkt. 9 reguluje kwestie niedoręczonych skutecznie przesyłek oraz ich zwrotu 

do Jednostki Nadającej. Zgodnie z tym zapisem wykonawca zobowiązany jest zwrotu przedmiotowych przesyłek w 

ramach ceny jednostkowej z przyczyn niezależnych od niego. 

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego wykonawca zobowiązany jest do zwrotu przesyłek na swój koszt w przypadku 

gdy nieskuteczne doręczenie leży po stronie Adresata, na przykład : odmowa przyjęcia przesyłki, błędny adres, 

Adresat nieobecny, etc... 
 

 
Odpowiedź 1: W przypadku nieskutecznego doręczenia przesyłek z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
Zamawiający ponosi koszty zwrotu związane ze zwrotem przesyłki do Zamawiającego według ceny 
jednostkowej dla danej przesyłki.   
  
Pytanie 2: Proszę o wskazanie przedziału godzinowego w którym jednostka zamawiająca w Stalowej Woli przy ul. 
Ofiar Katynia 6A składać będzie zlecenie na odbiór przesyłek krajowych. 
 
Odpowiedź 2:   Odbiór przesyłek krajowych w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 6A odbywać się będzie na 
zlecenie Zamawiającego, jednakże nie później niż do godz. 15.00. 
 
Pytanie 3: Czy dopuszczają Państwo zmianę w opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy ust. 
2 pkt  2.1., 2.4, i 2.5 ? 

Obecna treść: 
2.1 W przypadku przesyłek krajowych oraz przesyłek za pobraniem krajowych- nadane do godz. 15.00- 

doręczone następnego dnia roboczego po dniu nadania do godziny 13.00 do podmiotów innych niż osoby 
fizyczne do godziny 19.00 do osób fizycznych; 

Proponowana treść: 
2.1 W przypadku przesyłek krajowych oraz przesyłek za pobraniem krajowych- nadane do godz. 15.00- 

doręczone następnego dnia roboczego po dniu nadania do godziny 16.00 do podmiotów innych niż osoby 
fizyczne lub do godz. 20.00 gdy adresatem jest osoba fizyczna; 

 
Obecna treść: 
2.4 w przypadku przesyłek zagranicznych z Lublina do krajów europejskich, doręczenie w terminie  dwóch dni 

roboczych od dnia odebrania przesyłki a do krajów pozaeuropejskich, doręczenie w ciągu pięciu dni 
roboczych od dnia odebrania przesyłki 

 
Proponowana treść: 

http://www.kul.lublin.pl/1650.html
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2.4 w przypadku przesyłek zagranicznych z Lublina do krajów europejskich, doręczenie w terminie  trzech dni 
roboczych od dnia odebrania przesyłki a do krajów pozaeuropejskich, doręczenie w ciągu sześciu dni 
roboczych od dnia odebrania przesyłki 

 
Obecna treść: 
2.5 w przypadku przesyłki: krajowej, miejskiej, podmiejskiej, terminowej oraz za pobraniem w kopercie 

firmowej – nadane do godz. 15.00 – doręczenie następnego dnia roboczego po dniu nadania , do godz. 
13.00 do podmiotów innych niż osoby fizyczne, do godz. 19.00 do osób fizycznych; 

Proponowana treść: 
2.5 w przypadku przesyłki: krajowej, miejskiej, podmiejskiej, terminowej oraz za pobraniem w kopercie 

firmowej – nadane do godz. 15.00 – doręczenie następnego dnia roboczego po dniu nadania, do godz. 
16.00 do podmiotów innych niż osoby fizyczne, do godz. 20.00 do osób fizycznych; 

 
Odpowiedź 3:   Zamawiający dopuszcza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do 

SIWZ/Umowy ust. 2 pkt  2.1., 2.4, i 2.5 w sposób podany poniżej: 
 

Odpowiedź do pkt.2.1 Zamawiający modyfikuje zapis ust. 2 pkt 2.1. załącznika nr 1 do SIWZ/Umowy 

 treść przed modyfikacją: 
2.1 W przypadku przesyłek krajowych oraz przesyłek za pobraniem krajowych- nadane do godz. 15.00- 

doręczone następnego dnia roboczego po dniu nadania do godziny 13.00 do podmiotów innych niż osoby 
fizyczne do godziny 19.00 do osób fizycznych; 

 
 treść po modyfikacji: 

2.1 W przypadku przesyłek krajowych oraz przesyłek za pobraniem krajowych- nadane do godz. 15.00- 
doręczone następnego dnia roboczego po dniu nadania do godziny 16.00 do podmiotów innych niż osoby 
fizyczne lub do godz. 20.00 gdy adresatem jest osoba fizyczna; 

 
Odpowiedź do pkt.2.4 Zamawiający modyfikuje następująco zapis ust. 2 pkt 2.4. załącznika nr 1 do 

SIWZ/Umowy: 
 
treść przed modyfikacją: 
2.4 w przypadku przesyłek zagranicznych z Lublina do krajów europejskich, doręczenie w terminie  dwóch dni 

roboczych od dnia odebrania przesyłki a do krajów pozaeuropejskich, doręczenie w ciągu pięciu dni 
roboczych od dnia odebrania przesyłki 

 
treść po modyfikacji: 
2.4 w przypadku przesyłek zagranicznych z Lublina do krajów europejskich, doręczenie w terminie  trzech dni 

roboczych od dnia odebrania przesyłki a do krajów pozaeuropejskich, doręczenie w ciągu sześciu dni 
roboczych od dnia odebrania przesyłki 

 
Odpowiedź do pkt.2.5 Zamawiający modyfikuje następująco zapis ust. 2 pkt 2.5. załącznika nr 1 do 
 
treść przed modyfikacją: 
2.5 w przypadku przesyłki: krajowej, miejskiej, podmiejskiej, terminowej oraz za pobraniem w kopercie 

firmowej – nadane do godz. 15.00 – doręczenie następnego dnia roboczego po dniu nadania , do godz. 
13.00 do podmiotów innych niż osoby fizyczne, do godz. 19.00 do osób fizycznych; 

 
treść po modyfikacji: 
2.5. w przypadku przesyłki: krajowej, oraz za pobraniem w kopercie firmowej – nadane do godz. 15.00 – 

doręczenie następnego dnia roboczego po dniu nadania, do godz. 16.00 do podmiotów innych niż osoby 
fizyczne, do godz. 20.00 do osób fizycznych. 

 W przypadku przesyłki: miejskiej w kopercie firmowej - doręczenie tego samego dnia w ciągu 3 godzin 

po odebraniu przesyłki przez Wykonawcę. 
  W przypadku przesyłki: terminowej w kopercie firmowej - nadane do godz. 15.00 winny być dostarczone 

w następny dzień roboczy do godziny ustalonej przez Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Wykonawcą możliwości realizacji usługi.  
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Pytanie 4: Czy dopuszczają Państwo zmianę w opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy ust. 
9 ? 

Obecna treść: 
9.  W ramach  ceny jednostkowej dla danej przesyłki Wykonawca zobowiązany jest do dwukrotnej próby 

dostarczenia przesyłki. W przypadku niedostarczenia przesyłki do odbiorcy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, jest on zobowiązany do zwrotu przesyłki do Zamawiającego w ramach ceny jednostkowej dla 
danej przesyłki. 

Proponowana treść: 
9.  W ramach  ceny jednostkowej dla danej przesyłki Wykonawca zobowiązany jest do jednokrotnej próby 

dostarczenia przesyłki. W przypadku niedostarczenia przesyłki do odbiorcy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, jest on zobowiązany do zwrotu przesyłki do Zamawiającego w ramach ceny jednostkowej dla 
danej przesyłki. 

 
Odpowiedź 4:   Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany w opisie przedmiotu zamówienia 

załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy ust. 9. 
 

Pytanie 5: Czy dopuszczają Państwo zmianę w opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy 
ust. 11 ? 

Obecna treść: 
11.  Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia blankietów listów przewozowych z nadrukiem nr listu 

przewozowego, nr klienta, nazwą, adresem siedziby agendy uniwersyteckiej, ponadto etykiet do 
drukowania listów przewozowych w formie elektronicznej  oraz kopert firmowych lub innych 
opakowań. 

Proponowana treść: 
11.  Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia blankietów listów przewozowych z nadrukiem nr listu 

przewozowego oraz kopert firmowych. Wykonawca udostępni e- aplikację do generowania blankietów 
listów przewozowych.  

 

 
Odpowiedź 5:   Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany w opisie przedmiotu zamówienia 

załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy ust. 11. 
 

Pytanie 6: Czy dopuszczają Państwo zmianę w opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy ust. 
12 ? 

Obecna treść: 
12. Przesyłki krajowe będą ubezpieczone na wypadek zniszczenia, ubytku lub utraty w transporcie na sumę 
ubezpieczenia 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)złotych każda. Koszt tego ubezpieczenia pokrywa 
Wykonawca. 
Proponowana treść: 
12. Przesyłki krajowe będą ubezpieczone na wypadek zniszczenia, ubytku lub utraty w transporcie na sumę 
ubezpieczenia 1000 zł towary, 200 zł korespondencja każda. Koszt tego ubezpieczenia pokrywa Wykonawca, a 
Zamawiający wstąpi w poczet .członków zwyczajnych Pocztowego  Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. 
 
 

Odpowiedź 6:   Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany w opisie przedmiotu zamówienia 
załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy ust. 12. 

 

Pytanie 7: Czy dopuszczają Państwo zmianę we wzorze umowy załącznik nr 6 do SIWZ/Umowy § 4 ust. 8 ? 
Obecna treść: 
8. Przesyłki kurierskie nieodebrane lub niedostarczone w terminach właściwych dla danego rodzaju przesyłki 

kurierskiej z winy leżącej po stronie Wykonawcy zostaną doręczone bezpłatnie. 
Proponowana treść: 
Proponujemy usunąć zapis. 
 

Odpowiedź 7:   Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany w we wzorze umowy załącznik nr 6 do 
SIWZ/Umowy § 4 ust. 8.  
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Pytanie 8: Czy dopuszczają Państwo zmianę we wzorze umowy załącznik nr 6 do SIWZ/Umowy § 4 ust. 12 ? 
Obecna treść: 
12. Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszystkie szkody wynikające z niedostarczenia, zagubienia lub 

zniszczenia przesyłek 
Proponowana treść: 
12. Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszystkie szkody wynikające z niedostarczenia, zagubienia lub 

zniszczenia przesyłek zgodnie z regulaminem Wykonawcy. 
 

Odpowiedź 8:   Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany w we wzorze umowy załącznik nr 6 do 
SIWZ/Umowy § 4 ust. 12. 

Pytanie 9: Czy dopuszczają Państwo zmianę we wzorze umowy załącznik nr 6 do SIWZ/Umowy § 5 ust. 4 ? 

Obecna treść: 
4. Wykonawca podpisując list przewozowy przystępuje jednocześnie do ubezpieczenia przesyłki do wartości 

5000 zł za każdą paczkę w przesyłce. Składka ubezpieczeniowa pokrywana jest przez Wykonawcę. 
Proponowana treść: 
Prosimy o doprecyzowanie zapisu:” za każdą paczkę w przesyłce” 
 

Odpowiedź 9:  Pod zapisem:” za każdą paczkę w przesyłce”, należy rozumieć, iż każda paczka zawiera 
swój odrębny numer listu przewozowego. 

 

Pytanie 10: Czy dopuszczają Państwo zmianę we wzorze umowy załącznik nr 6 do SIWZ/Umowy § 6 ust. 3 ? 
Obecna treść: 
3. Wykonawca zapewnia możliwość rozstrzygnięcia reklamacji przesyłki lub faktury w terminie 14 dni od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić nie później niż w 
terminie 21 dni od daty planowanego doręczenia przesyłki. Zgłoszenia reklamacji faktury powinno nie  
później niż w terminie 4 tygodni od daty wystawienia faktury. 

Proponowana treść: 
3. Wykonawca zapewnia możliwość rozstrzygnięcia reklamacji przesyłki lub faktury w terminie 30 dni od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić nie później niż w 
terminie 21 dni od daty planowanego doręczenia przesyłki. Zgłoszenia reklamacji faktury powinno nie  
później niż w terminie 4 tygodni od daty wystawienia faktury. 

 
Odpowiedź 10:   Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę we wzorze umowy załącznik nr 6 do 

SIWZ/Umowy § 6 ust. 3. 
 

Pytanie 11: Czy dopuszczają Państwo zmianę we wzorze umowy załącznik nr 6 do SIWZ/Umowy § 8 ust. 2 ? 
Obecna treść: 
2. W przypadku nieterminowego dostarczenia przesyłki, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości trzykrotnej opłaty należnej Wykonawcy za dostarczenie przesyłki 
Proponowana treść: 
2. W przypadku nieterminowego dostarczenia przesyłki, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie 

zgodnie  z regulaminem Wykonawcy. 
 
Odpowiedź 11:   Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany w we wzorze umowy załącznik nr 6 

do SIWZ/Umowy § 8 ust. 2. 

Pytanie 12: Czy dopuszczają Państwo zmianę we wzorze umowy załącznik nr 6 do SIWZ/Umowy § 8 ust. 4 ? 
Obecna treść: 
4. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z 

wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenia wypłaci 
Wykonawcy. 

Proponowana treść: 
4. Strony uzgadniają, że w razie wypłacenia Zamawiającemu odszkodowania, Zamawiający potrąci z 

wynagrodzenia kwotę odszkodowania i  pomniejszone wynagrodzenia wypłaci Wykonawcy. 
 
Odpowiedź 12:   Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany w we wzorze umowy załącznik nr 6 

do SIWZ/Umowy § 8 ust.4. 
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Pytanie 13: Czy dopuszczają Państwo zmianę we wzorze umowy załącznik nr 6 do SIWZ/Umowy § 8 ust. 5 ? 

Obecna treść: 
5. W przypadku utraty przez Wykonawcę powierzonej przesyłki i niedostarczenia jej do adresata 

Zamawiającemu poza prawem do kary umownej w wysokości określonej w ust. 8 pkt 1 , przysługuje 
według wyboru: prawo odstąpienia od Umowy albo zlecenie osobie trzeciej wykonanie usług kurierskich, 
co  do których opóźnienie nastąpiona koszt Wykonawcy. 

Proponowana treść: 
Proponujemy wykreślić zapis ust. 5 
 
Odpowiedź 13:   Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany w we wzorze umowy załącznik nr 6 
do SIWZ/Umowy § 8 ust.5. 
 

Pytanie 14: Czy Zamawiający może wskazać w formularzu ofertowym załącznik nr 1 a do SIWZ/Umowy poz. 2 
strefę doręczeń oraz w poz. od 3 do 4 kraj przeznaczenia przesyłek kurierskich zagranicznych  co pozwoli na 
określenie jak najniższej ceny za usługi.    
Odpowiedź 14:   Zamawiający w Formularzu cenowym  załącznik nr 1 a do SIWZ/Umowy treść poz. 2 

pozostawia bez zmian, czyli:  2. Przesyłki kurierskie –  miejskie.  

Natomiast  w poz.  3 i 4 określa strefy doręczeń, jak poniżej: 

treść przed modyfikacją: 

3. Przesyłki kurierskie zagraniczne 
(Europa, Cypr, Rosja, Izrael) 

treść po modyfikacji 
3.Przesyłki kurierskie zagraniczne 

(strefa A ) 
 

treść przed modyfikacją: 

4. Przesyłki kurierskie zagraniczne 
(kraje pozaeuropejskie) 

treść po modyfikacji 
4.Przesyłki kurierskie zagraniczne 

(strefa B) 
 

 Pytanie 15: W Opisie Przedmiotu Zamówienia zawarto zapis:  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie miejskich, podmiejskich, krajowych i zagranicznych usług 
kurierskich na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w zakresie przyjmowania, 
przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich oraz ewentualnych ich zwrotów zgodnie z poniższą 
specyfikacją: 

 1.1 przesyłki krajowe (obszar całej Polski), bez podziału na strefy; 

 1.2 przesyłki miejskie w granicach administracyjnych Lublina; 

 1.3 przesyłki krajowe terminowe; 

 1.4 przesyłki podmiejskie; 

 1.5 przesyłki zagraniczne z Lublina do krajów europejskich i pozaeuropejskich; 

 1.6 przesyłki za pobraniem: 

  1.6.1 przesyłki pobraniowe krajowe (obszar całej Polski), bez podziału na strefy; 

  1.6.2 przesyłki pobraniowe terminowe; 

  1.6.3 przesyłki pobraniowe miejskie w granicach administracyjnych Lublina 

  1.6.4 przesyłki podmiejskie; 

 1.7 przesyłka: krajowa, miejska, podmiejska, terminowa oraz za pobraniem w kopercie firmowej; 
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W formularzu cenowym nie zostały wyszczególnione przesyłki podmiejskie, przesyłki terminowe. Czy 
przesyłki podmiejskie należy wycenić w którejś pozycji formularza cenowego, czy też będą realizowane 
zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy? 

Jakie przesyłki należy rozumieć pod pojęciem przesyłki terminowe i przesyłki podmiejskie? 

 
Odpowiedź 15:   Zamawiający rozumie pod pojęciem przesyłki terminowe i przesyłki podmiejskie:  
PRZESYŁKI TERMINOWE - polegają na wykonaniu usługi przewozu w taki sposób, aby przesyłka dotarła do 
adresata na czas. Np. od poniedziałku do piątku do godziny 10.30, do godziny 12.00 lub o wskazanej godzinie 
następnego dnia roboczego a także według indywidualnych ustaleń z klientem po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Wykonawcą możliwości realizacji usługi. 
 
PRZESYŁKI PODMIEJSKIE - polegają na wykonaniu usługi przewozu obejmujące okręg gmin sąsiadujących  
z Lublinem i Świdnikiem (około 15-20 km od miasta). 
 

Ponadto, Zamawiający wykreśla z Załącznika nr 1 do SIWZ/Umowy pkt 1 pkkt 1.4, pkkt. 1.6.4 i pkkt 1.7 
pojęcie przesyłki podmiejskiej. 

 

Pytanie 16: W Opisie Przedmiotu Zamówienia zawarto zapis: 6. Odbioru przesyłek od Zamawiającego dokonywać 
będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia. 

Co należy rozumieć przez stosowne upoważnienie? 

 

Odpowiedź 16:   Zamawiający rozumie, przez okazanie stosownego upoważnienia, udokumentowanego  
upoważnienia dla danego pracownika firmy do odbioru przesyłek. 

 

Pytanie 17: W Opisie Przedmiotu Zamówienia zawarto zapis: 9 W ramach ceny jednostkowej dla danej przesyłki 
Wykonawca zobowiązany jest do dwukrotnej próby dostarczenia przesyłki. W przypadku niedostarczenia przesyłki 
do odbiorcy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on zobowiązany do zwrotu przesyłki do Zamawiającego w 
ramach ceny jednostkowej dla danej przesyłki. 

Czy przez powyższy zapis należy rozumieć że Zamawiający, w sytuacji gdy przesyłka nie będzie mogła być 
doręczona (np. nieprawidłowe zaadresowanie lub adresat odmówił przyjęcia przesyłki) oczekuje aby zwrotu 
nie dostarczonej przesyłki dokonać w cenie jej nadania, czy też za zwrot obciążyć Zamawiającego ceną 
jednostkową jak za nadanie? Podkreślić należy, że ewentualne powody nie doręczenie przesyłki, o których 
mowa powyżej leżą po stronie Zamawiającego i Wykonawca nie ma na nie żadnego wpływu, a więc zgodnie z 
zasadą równego traktowania stron Wykonawca nie powinien ponosić kosztów związanych ze zwrotem z ww. 
powodów.  
Odpowiedź 17:   Patrz odpowiedź nr 1. 

 

Pytanie 18: W Formularzu Cenowym w pozycji 3 wyszczególniono Przesyłki kurierskie zagraniczne (Europa, Cypr, 
Rosja, Izrael). 

Przesyłki adresowane poza Unie Europejską są dodatkowo obciążone odprawą celną. Czy Wykonawca dla ww. 
pozycji powinien podać cenę wraz z kosztem odprawy celnej, czy też koszt odprawy celnej będzie doliczany 
dodatkowo wg standardowego cennika Wykonawcy? 

Jeżeli cena powinna zawierać koszt odprawy celnej, do sporządzenia rzetelnej oferty, niezbędna jest 
informacja o ilości przesyłek poza Unię Europejską, albo oddzielna pozycja w formularzu cenowym. 
Odpowiedź 18:   Koszt odprawy celnej ponosi Adresat. 

Pytanie 19: Co należy rozumieć poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru? Czy Zamawiający zaakceptuje 
dokument wystawiony przez Wykonawcę (zawierający dane dot. przesyłki) potwierdzający doręczenie przesyłki? 

 

Odpowiedź 19:   Przez potwierdzenie odbioru należy rozumieć dokument podpisany przez Adresata z datą 
otrzymania w momencie odbioru przesyłki. 

 



Nr sprawy AZP-240/PN-p14/017/2013 
 

7 

Pytanie 20: W załączniku nr 6 do SIWZ (Wzór Umowy) w § 8 Kary zawarto zapisy dot. kar za rozwiązanie umowy 
z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

Czy, zgodnie z zasadą równego traktowania stron, Zamawiający dopuści stosowanie kar za odstąpienie od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponowi Zamawiający? 
 
Odpowiedź  20:  Zamawiający nie wprowadza dodatkowego zastrzeżenia umownego w postaci kar 
umownych na rzecz Wykonawcy. Stosuje się ogólne zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy określone właściwymi przepisami prawa. 
 

Ponadto Zamawiający zmienia treść pkt 2 pkkt 2.3. w Załączniku nr 1 do SIWZ/Umowy  

treść przed modyfikacją: 
2.3. w przypadku przesyłek miejskich oraz przesyłek za pobraniem miejskich w granicach administracyjnych 
Lublina doręczenie tego samego dnia w ciągu 3 godzin po odebraniu przesyłki przez Wykonawcę; 

treść po modyfikacji 
2.3. w przypadku przesyłek miejskich doręczenie tego samego dnia w ciągu 3 godzin po odebraniu przesyłki przez 

Wykonawcę; 
 

Zamawiający zmienia treść pkt 7 pkkt.7.3. w Załączniku nr 1 do SIWZ/Umowy.  

treść przed modyfikacją: 

7. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z: 

7.1.warunkami określonymi w umowie;  

7.2. warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa; 

7.3. Ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2012r., poz. 1529);  

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 09 stycznia 2004 r. w sprawie warunków 

wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz.34 z późn.zm.), a w przypadku usługi 

kurierskiej w obrocie zagranicznym - zgodnie z międzynarodowymi przepisami w tym zakresie.  

treść po modyfikacji 
7.Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z: 

7.1.warunkami określonymi w umowie;  

7.2. warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa; 
 

Zamawiający w Załączniku nr 6 do SIWZ-Umowa, § 1 pkt 3 wykreśla słowo: podmiejskich: 
 

treść przed modyfikacją: 

§ 1 Przedmiot umowy 

3. Zakres usług obejmuje świadczenie miejskich, podmiejskich, krajowych i zagranicznych usług kurierskich na 

rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w zakresie przyjmowania, przemieszczania  

i doręczania przesyłek kurierskich oraz ewentualnych ich zwrotów. 

treść po modyfikacji 
§ 1 Przedmiot umowy 

3. Zakres usług obejmuje świadczenie miejskich, krajowych i zagranicznych usług kurierskich na rzecz 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania 
przesyłek kurierskich oraz ewentualnych ich zwrotów. 
 
Ponadto Zamawiający zmodyfikował zapis w SIWZ: ROZDZIAŁ V. pkt 1 pkkt 2).  

treść przed modyfikacją: 

2) posiada wiedzę i doświadczenie 

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem polegającym 

na wykonaniu lub wykonywaniu, z należytą starannością co najmniej 3 (trzech) usług polegających na 

świadczeniu zagranicznych, krajowych i miejskich usług kurierskich, odpowiadających swoim 

zakresem przedmiotowi zamówienia na kwotę co najmniej 40.000,00 zł brutto każda w okresie 12 
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miesięcy i trwające co najmniej 12 miesięcy każda, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, dat wykonania oraz odbiorców z załączeniem dowodów potwierdzających, że prace te zostały 

wykonane należycie.  

 

treść po modyfikacji 
2) posiada wiedzę i doświadczenie 

 Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem polegającym na wykonaniu lub 

wykonywaniu, z należytą starannością co najmniej 2 (dwóch) usług odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi 

zamówienia na kwotę co najmniej 40.000,00 zł brutto każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz 

odbiorców z załączeniem dowodów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie. Przez wykonanie jednej 

usługi Zamawiający rozumie sumę świadczeń wykonanych w ramach jednej umowy. 

 

oraz odpowiednio w ROZDZIALE VI.A) pkt 1 pkkt 2). 

treść przed modyfikacją: 

2)  wykaz usług - wykaz wykonanych lub wykonywanych co najmniej 3 (trzech) usług polegających na świadczeniu 

zagranicznych, krajowych i miejskich usług kurierskich, odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia na 

kwotę co najmniej 40.000,00 zł brutto każda w okresie 12 miesięcy i trwające co najmniej 12 miesięcy każda, w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców z załączeniem dowodów potwierdzających, że prace te 

zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi Zał. nr 4 do SIWZ.  

 

treść po modyfikacji 
2)  wykaz usług - wykaz wykonanych lub wykonywanych co najmniej 2 (dwóch) usług odpowiadających swoim 

zakresem przedmiotowi zamówienia na kwotę co najmniej 40.000,00 zł brutto każda w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, dat wykonania oraz odbiorców z załączeniem dowodów potwierdzających, że prace te zostały wykonane 

należycie. Wzór wykazu stanowi Zał. nr 4 do SIWZ.  

 

 
 

Zamawiający informuje, iż w związku z przesłanymi przez Wykonawców pytaniami w dniu 22.04.2013 r.  

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust.4 oraz 

stosując się odpowiednio do  art. 38 ust. 4a Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (tj. Dz. U.  

z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający zmienił termin składania ofert w powyższym postępowaniu: 

z dnia 17.05.2013 r. godz. 11.00 z terminem otwarcia ofert 17.05.2013 r. godz. 11.15 na dzień 22.05.2013 

r. godz. 11.00 z terminem otwarcia ofert 22.05.2013 r. godz. 11.15.        

             

 

 

 

 

Podpisano 

Prorektor ds. administracji i finansów KUL 

/-/ Paweł Smoleń 

 


