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W odpowiedzi pismo z dnia 12.12.20022r.  uprzejmie informuję, iż zapytanie ofertowe na 
świadczenie usług kurierskich krajowych i zagranicznych dla Województwa Opolskiego z siedzibą w 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 
2025 r. zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa 
Opolskiego jest prowadzone w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  
19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj .Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.)  
Zważywszy na w/w podstawę prawną Województwo Opolskie jako zamawiający odpowiada: 

 
na pytanie 1 :  Zamawiający akceptuje wszystkie zapisy regulaminu świadczenia usług 

Wykonawcy nie będą w sprzeczności zapisami oferty szczególnie gwarancji doręczenia  przesyłki 
w dniu następnym po odebraniu od Zamawiającego. 

 
na pytanie 2 :  Zamawiający w treści zapytania ofertowego sprecyzował konkretnie wszystkie 

wymogi odnośnie zapotrzebowania na dane usługi oczekując od oferenta spełnienia w całości 
wymogów zawartych w Tabelach 1, 2. 3.  Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie przewiduje 
modyfikacji treści zapytania ofertowego, w tym zakresie.  

Jednocześnie wyjaśnia, że przesyłki u zamawiającego w kategorii wagowej : 

 do 3 kg występują w wymiarach 23 cm szerokości 35 cm długości 8 cm wysokości 

 powyżej 3kg do 7kg występują w wymiarach 40 cm szerokości 60cm długości 20 cm wysokości 

 powyżej 7kg do 24kg występują w wymiarach 60 cm szerokości 60cm długości 60 cm wysokości 

 powyżej 24kg do 45kg występują w wymiarach 60 cm szerokości 60cm długości 90cm wysokości 
 
na pytanie 3 :  Zamawiający ma na myśli : 

 w pozycji nr 16 –dodatkową usługę „doręczenie do godziny 12:00” doliczaną do standardowej usługi 
krajowej kurierskiej danej kategorii wagowej. 

 w pozycji nr 15 –dodatkową usługę „OSTROŻNIE” doliczaną do standardowej usługi krajowej 
kurierskiej danej kategorii wagowej. 

 w pozycji nr 13 14 –dodatkową usługę „UBEZPIECZENIE” określają kwotę ubezpieczenia przesyłki na 
określoną kwotę w tabeli doliczaną do standardowej usługi krajowej kurierskiej danej kategorii 
wagowej. 
 

na pytanie 4: Zamawiający nie jest zainteresowany wykorzystaniem oferowanego systemu 
informatycznego do świadczenia usług w zakresie przyjmowania przesyłek. 

 
na pytanie 6:  Zamawiający pod pojęciem „prawidłowo wystawionej faktury” ma na myśli 

fakturę, zawierającą wszystkie elementy określone Ustawą o podatku od towaru i usług w artykule 
106e. 

 
na pytanie 7:  Zamawiający modyfikuje zapis który otrzymuje brzmienie- 
14) Zamawiający zapłaci fakturę do 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej 

faktury przez Wykonawcę z tytułu usług kurierskich w okresie obowiązywania umowy. Faktury będą 
wystawiane raz w miesiącu. Faktura będzie weryfikowana przez Zamawiającego na podstawie 
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dostarczonego dowodu dostaw za dany okres rozliczeniowy w zestawieniu narastająco od początku 
danego okresu rozliczeniowego, którym jest miesiąc kalendarzowy, 

 
 
na pytanie 9 :  Zamawiający dodaje do IV. Opis sposobu przygotowania oferty  do ust. 7 pkt 13 

w brzmieniu: 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności w przypadku zmiany „ cen jednostkowych brutto” w poszczególnych 
pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym ( stanowiącym załącznik do umowy) 
pod warunkiem: 

a) jeżeli ulegną zmianie ceny w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe, 
b) jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych 

usług.  
Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego z miesięcznym 

wyprzedzeniem o zmianie cen jednostkowych, a Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za 
świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT. Zmiana cen 
jednostkowych brutto może nastąpić tylko 1 raz w roku i nie może przekroczyć 10% 

 
na pytanie 10 :  Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert do 20.12.2022r. 

  

 

Z poważaniem 

                                              

 

 

 

Sprawę prowadzi:  Przemysław Mościchowski 

 

 

 

 


