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Warszawa, dnia 13 listopada 2017 r.

BAF-WZPL.251.706.2017.1.MG

Odpowiedz na pytania Wykonawców dot. zapytania ofertowego nr BAF-
WZPL.251.706.2017 pn. „ Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym”.

Pytanie nr 1:
W załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – Zamawiający w punkcie 1 wymienia między 
innymi „przesyłki niestandardowe, wymagające specjalnego traktowania / ochrony przed 
zniszczeniem zawartości”. Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy Zamawiający przez 
określenie przesyłki niestandardowe rozumie przesyłki nadawane z usługą dodatkową 
„ostrożnie”? Ponieważ w rozumieniu Wykonawcy do przesyłek niestandardowych zalicza się 
przesyłki spełniające przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
a) wymiary wynoszące 250 cm<(a+b+c)<=300 cm, przy czym dł. maks. = 150 cm.
b) wymiary wynoszące (a+b+c)<=250 cm, przy czym dł. maks. = 150 cm, posiadające 
nieregularne kształty lub  wystające elementy lub składające się z dwóch odrębnych części, 
połączonych w jedną nieregularną całość (np. za pomocą foli stretch, taśmy), za wyjątkiem 
przesyłek, których opakowanie stanowi koperta foliowa (zwana inaczej foliopakiem).
Odpowiedź:
Zamawiający w załączniku nr 1 punkt 1 pod pojęciem: „przesyłki niestandardowe, 
wymagające specjalnego traktowania/ochrony przed zniszczeniem zawartości” rozumie 
przesyłki nadawane z usługą dodatkową „ostrożnie”.
Pytanie nr 2:
W załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy – w tabeli Szacowanie 
kosztów usług kurierskich w obrocie krajowym w pozycji nr 7. Zamawiający wskazuje rodzaj 
przesyłki „Kurier miejski”. Wykonawca prosi o wskazanie w jaki przedziale wagowym będą 
nadawane przez Zamawiającego przesyłki w serwisie „Kurier miejski”?
Odpowiedź:
Odnośnie poz. 7 załącznika nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy Zamawiający 
wskazuje, że w serwisie Kurier Miejski  będzie nadawał przesyłki w przedziale wagowym 1 – 
5 kg.
Pytanie nr 3:
W załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy – w tabeli Szacowanie 
kosztów usług kurierskich w obrocie krajowym w pozycji 8. Usługa „ostrożnie” Zamawiający 
nie wskazuje wagi przesyłek dla jakich będzie wybierana usługa dodatkowa „ostrożnie”. 
Wykonawca prosi o doprecyzowanie w jakim przedziale wagowym Zamawiający najczęściej 
będzie wysyłał przesyłki z opcją „ ostrożnie”?
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Odpowiedź:
Odnośnie poz. 8 załącznika nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy Zamawiający 
wskazuje, że z usługą dodatkową „ostrożnie” będzie nadawał przesyłki w przedziale 
wagowym 20 – 30 kg.
Pytanie nr 4:
W związku z Państwa zapytaniem ofertowym na świadczenie usług krajowych w obrocie 
krajowym, proszę o informację czy usługa miejska jest przewidziana w każdej z podanych 
przez Państwa miejscowości czy tylko w Warszawie?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że „usługa miejska” jest przewidziana w każdej z podanych 
lokalizacji przez Zamawiającego.

Z poważaniem

MATEUSZ GORTA-BUSZ
SPECJALISTA

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./
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