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Wykonawcy uczestniczący  

w postępowaniu CEM.ZP.261.66/16 

 

       
 Centrum Egzaminów Medycznych zawiadamia, iż jeden z Wykonawców biorących udział w 

postępowaniu na „Świadczenie usług kurierskich na potrzeby Centrum Egzaminów Medycznych” w 

trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 01.07.2015 r. Dyrektora 

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania 

zamówień publicznych w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi oraz art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn zm.) 

zwrócił się z następującymi pytaniami – wątpliwościami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentów 

w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Zapytanie Nr 1 

Czy w punkcie 2, ppkt a. oraz b. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, które stanowi 

załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do 

Zapytania ofertowego (par. 3, ust. 1 pkt 1) oraz 2)) Zamawiający dopuszcza zamianę zapisu: 

 „przesyłki kurierskie miejscowe (na terenie Łodzi) bez określenia dedykowanej godziny doręczenia 

będą doręczane adresatom następnego dnia roboczego od dnia odebrania przesyłki od 

Zamawiającego, przy czym maksymalnie do godz. 15; przesyłki kurierskie krajowe bez określenia 

dedykowanej godziny doręczenia będą doręczane adresatowi w następnym dniu roboczym od dnia 

odebrania przesyłki od Zamawiającego, przy czym maksymalnie do godz. 15,  a w szczególności na 

terenie Szczecina, Gdańska, Białegostoku, Warszawy, Bydgoszczy, Torunia, Poznania, Wrocławia, 

Katowic, Krakowa i Lublina”  

odpowiednio na zapis 

„przesyłki kurierskie miejscowe (na terenie Łodzi) bez określenia dedykowanej godziny doręczenia 

będą doręczane adresatom następnego dnia roboczego od dnia odebrania przesyłki od 

Zamawiającego; przesyłki kurierskie krajowe, inne niż wymienione w pkt. 1., bez określenia 

dedykowanej godziny doręczenia będą doręczane adresatowi w następnym dniu roboczym od dnia 

odebrania przesyłki od Zamawiającego” 

Wykonawca ma na uwadze doręczenia również do Klientów nieinstytucjonalnych, u których 

doręczenie przed godziną 15:00 jest utrudnione. 

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

Zamawiający jest jednostką publiczną, która swoją działalność opiera tylko na współpracy z innymi 

placówkami publicznymi oraz medycznymi, dlatego doręczenie przesyłek do godz. 15.00 następnego 

dnia roboczego wynika z godzin urzędowania wskazanych podmiotów. Zamawiającemu bardzo 

zależy, aby przesyłki docierały do adresatów bez opóźnień, wynikających z dotarcia kurierów 

następnego dnia roboczego po godzinach urzędowania adresata. 

 

Zapytanie Nr 2 

W pkt 23 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, które stanowi załącznik Nr 1 do Zapytania 

ofertowego Zamawiający stosuje zapis „Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć potwierdzenie odbioru przesyłki kurierskiej przez adresata”. Wykonawca prosi o 

doprecyzowanie czy potwierdzenie to dotyczy potwierdzeń odbioru uwzględnionych w poz. 2 Oferty, 

stanowiącej załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego? 

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

Zamawiający wskazane potwierdzenia odbioru ujął w poz. 2 formularza Oferty, stanowiącego 

załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.  

 

Zapytanie Nr 3 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, który zapisów jest wiążący: 



„W ramach ceny jednostkowej dla danej przesyłki Wykonawca zobowiązany jest do dwukrotnej próby 

dostarczenia przesyłki. Pod nieobecność adresata lub upoważnionego odbiorcy przesyłka kurierska 

będzie awizowana tzn. kurier pozostawi zawiadomienie (awizo) o próbie doręczenia przesyłki. Awizo 

musi zawierać numer telefonu kontaktowego, pod którym adresat przesyłki będzie mógł ustalić termin 

powtórnego doręczenia przesyłki w terminie do 30 dni od dnia pozostawienia awizo przez kuriera. Po 

drugiej bezskutecznej próbie doręczenia przesyłki Wykonawca zwraca  przesyłkę do Zamawiającego w 

ramach ceny jednostkowej dla danej przesyłki” (pkt. 25 Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego)  

czy: 

„w przypadku nieobecności adresata lub upoważnionego odbiorcy przesyłka kurierska będzie 

awizowana tzn. kurier pozostawi zawiadomienie (awizo) o próbie doręczenia przesyłki. Awizo musi 

zawierać numer telefonu kontaktowego, pod którym adresat przesyłki będzie mógł ustalić termin 

powtórnego doręczenia przesyłki w terminie do 3 dni od dnia pozostawienia awizo przez kuriera. Po 

drugiej bezskutecznej próbie doręczenia przesyłka będzie zwracana do Zamawiającego” (§3 ust. 3 pkt. 

15 Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego). 

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

W pkt. 25 Załącznika Nr 1 do Zapytania ofertowego nastąpił błąd pisarski i prawidłowy termin to 

okres 3 dni na próbę ponownego doręczenia przesyłki od dnia pozostawienia awizo przez kuriera.  

 

Zapytanie Nr 4 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w pkt 28) zał. Nr 1 oraz w § 3 ust. 3 pkt 15) Zał. Nr 4 na 

poniższy: 

Przedstawiciel Wykonawcy odbierający przesyłki z miejsca wskazanego przez Zamawiającego musi 

legitymować się upoważnieniem do odbioru przesyłek, zgodnie ze wzorem zaakceptowanym przez 

Zamawiającego oraz dokumentem tożsamości.  

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w pkt. 28 Załącznika Nr 1 do Zapytania ofertowego oraz w § 3 

ust. 3 pkt. 15) Załącznika Nr 4 na następujący: 

Zamawiający wymaga, aby kurierzy odbierający od Zamawiającego przesyłki kurierskie oraz 

dostarczający przesyłki kurierskie adresatom będą poruszać się w jednolitych strojach z emblematami 

identyfikującymi firmę Wykonawcy lub legitymować się będą upoważnieniem do odbioru przesyłek, 

zgodnie ze wzorem zaakceptowanym przez Zamawiającego i dokumentem tożsamości. Jednocześnie 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy wydania przesyłki pracownikowi, który nie będzie 

spełniał tego wymogu oraz nie będzie należycie wypełniać swoich obowiązków.   

 

Zapytanie Nr 5 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę okresu rozliczeniowego z 14-dniowego na miesięczny? 

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

Zamawiający nie dopuszcza dłuższego okresu rozliczeniowego niż 14-dniowy, ponieważ przy dużych 

ilościach nadawanych przesyłek trudno jest zweryfikować czy faktura została wystawiona na 

prawidłową kwotę.  

 

Zapytanie Nr 6 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie w Załączniku Nr 2 (Oferta) czy pozycja 1.7 „przesyłka zwrotna” 

dotyczy niedoręczonych przesyłek zwracanych do Zamawiającego? Jeżeli tak, Wykonawca wnosi o 

podanie przedziałów wagowych niedoręczonych przesyłek zwracanych do Zamawiającego. 

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

Pozycja 1.7 „przesyłka zwrotna” na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zapytania 

ofertowego, dotyczy niedoręczonych przesyłek zwracanych do Zamawiającego. Zwrot przesyłek 

dotyczy przesyłek do 5 kg.  

Zapytanie Nr 7 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w §3 ust. 3 pkt 9 Załącznika Nr 4 : 

„Wykonawca podpisując list przewozowy gwarantuje ubezpieczenie przesyłki według stawek 

obowiązujących u Wykonawcy. W takim przypadku składka ubezpieczeniowa pokrywana jest przez 

Wykonawcę” 



na następujący 

„Wykonawca podpisując list przewozowy gwarantuje ubezpieczenie przesyłki do 5000 zł”. 

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w pkt. 19 Załącznika Nr 1 do Zapytania ofertowego oraz w §3 

ust.3 pkt 9 Załącznika Nr 4 do Zapytania ofertowego na następujący: 

„Wykonawca podpisując list przewozowy gwarantuje ubezpieczenie przesyłki kurierskiej do 5 000,00 

zł”.  

 

       Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych 

            /-/ Mariusz Klencki  

   


