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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Nazwa zamawiającego: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku. 

 

2. Adres zamawiającego: al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk. 

 

3. Pozostałe dane zamawiającego: 

a) NIP: 586-20-75-748, 

b) faks: (058) 660 67 01, 

c) adres strony internetowej: www.ipn.gov.pl, 

d) adres poczty elektronicznej: pawel.sprusik@ipn.gov.pl, 

e) dni i godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy, w godzinach od 8:15 do 16:15. 

 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej uPZP –  w celu dokonania 

wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia 

publicznego. 

 

2. Oferty przygotowane zgodnie z niniejszym ogłoszeniem należy złożyć do 14.12.2020 roku 

do godziny 10:00 na adres wskazany w pkt I.2, w kancelarii ogólnej. Otwarcie ofert nastąpi 

14.12.2020 roku o godzinie 10:10 w siedzibie zamawiającego, wskazanej w pkt I.2. 

 

3. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

4. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niespełniających wymagań określonych 

w niniejszym ogłoszeniu. 

5. Zamawiający może odstąpić od udzielenia zamówienia, w przypadku gdy: 

a) cena wybranej oferty przewyższa kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia, 

b) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym. 

 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści ogłoszenia, które będą publikowane 

na stronie internetowej zamawiającego (www.bip.ipn.gov.pl). 

 

7. Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

zawartych we wzorze umowy określonym w załączniku nr 4 ogłoszenia. Zamawiający 

dopuszcza możliwość dołączenia do umowy załączników precyzujących zasady jej 

realizacji (np. zasady poprawnego adresowania i oznakowania przesyłek listowych, 

klauzule RODO wykonawcy). 
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 

i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu  i doręczaniu 

przesyłek pocztowych, zwrocie przesyłek niedoręczonych oraz odbiorze przesyłek 

i dokumentów nadawczych od zamawiającego. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 ogłoszenia – 

Opis przedmiotu zamówienia (umowy). 

 

3. Szczegółowy wykaz przesyłek pocztowych oraz ich szacowane ilości w okresie 

wykonywania zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 ogłoszenia – Formularz 

cenowy.  

 

4. Opis przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień 

Publicznych: 

a) 64110000-0 – usługi pocztowe, 

b) 64112000-4 – usługi pocztowe dotyczące listów, 

c) 64113000-1 – usługi pocztowe dotyczące paczek. 

 

5. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. 

 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki 

udziału w postępowaniu: 

a) jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 z późn. zm.), 

b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie zamówienia 

z należyta starannością, 

c) posiada w każdej gminie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub gminie sąsiedniej co 

najmniej jedną, awizującą, stałą placówkę pocztową, w rozumieniu art. 3 pkt. 15) ustawy z 

dnia  23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 z późn. 

zm.); palcówki pocztowe muszą spełniać warunki określone w art. 62 ustawy Prawo 

pocztowe. 

 

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, którego nie dotyczą okoliczności 

wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) uPZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) uPZP.  

 

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. 
 



1. Wykonawca w formularzu ofertowym, określonym w załączniku nr 2, składa oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt IV.1 ogłoszenia oraz 

braku okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) uPZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) 

i 8) uPZP. 

 

2. Na żądanie zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, wykonawca zobowiązany 

jest złożyć właściwe zaświadczenia urzędowe lub inne odpowiednie dokumenty 

potwierdzające treść złożonego oświadczenia, o którym mowa w pkt V.1. 

  

3. Jeżeli wykonawca ustanowił pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie pisemnej 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

 

 

VI. WYJAŚNIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA.  

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego 

ogłoszenia. 

 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień nie później niż na 1 dzień przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął 

do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści ogłoszenia. 

 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

4. Jeżeli pisma są przekazywane faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, każda 

ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

 

5. Zamawiający do porozumiewania się z wykonawcami wyznacza p. Pawła Sprusika – 

pawel.sprusik@ipn.gov.pl. 

 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sporządzoną 

według wzoru określonego w załącznikach nr  2 i 3 ogłoszenia..  

 
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, trwałą techniką oraz czytelnie. Zamawiający 

zaleca, aby wszystkie strony oferty były trwale spięte i ponumerowane. 

 

 



3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości.  

 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

5. Zamawiający zaleca, aby poprawki były nanoszone poprzez przekreślenie poziomą linią 

zmienianego fragmentu oferty w sposób umożliwiający jego odczytanie, naniesienie 

prawidłowego brzmienia oferty nad zmienianym fragmentem i opatrzenie zmian czytelnym 

podpisem. 

 

6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie, zamkniętej w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści i zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert, opatrzonej w nazwę (firmę) oraz dane adresowe wykonawcy i oznaczonej 

w następujący sposób: 

 

Instytut Pamięci Narodowej 

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

Oddział w Gdańsku 

 

al. Grunwaldzka 216 

80-266 Gdańsk 

 

Oferta w postępowaniu OVIGd-280-7/20 

NIE OTWIERAĆ przed 14.12.2020 r. godz. 10:10 

 

7. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może ofertę zmienić lub wycofać, jeżeli 

złoży stosowne pisemne oświadczenie w sposób określony w pkt VII.7 i kopertę dodatkowo 

opatrzy odpowiednim zwrotem „ZMIANA” albo „WYCOFANIE”. 

 

8. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w 

sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnej 

wewnętrznej kopercie z napisem „TAJNE” lub wskazane poprzez podanie numerów stron, 

na których się znajdują. 

 

 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
 

1. Cenę należy obliczyć zgodnie z zasadami rachunkowości przy pomocy formularza oferty 

sporządzonego zgodnie z treścią wzoru określonego w załączniku nr 3 ogłoszenia. 

 

2. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich liczbowo i słownie z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

 

3. Cena musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania 

zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem przyjmowania, sortowania, przemieszczania 

i doręczania przesyłek pocztowych, kosztów korzystania z usług pocztowych operatora 

wyznaczonego, innych warunków zawartych we wzorze umowy określonym w załączniku 



nr 5 ogłoszenia, a także opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów stosowanych 

przez wykonawcę. Zamawiający oświadcza, że w przypadku usług dodatkowych i 

komplementarnych, które nie zostały wskazane w formularzu cenowym, a są świadczone 

przez wykonawcę do usług objętych zamówieniem, zastosowanie będą miały stawki cenowe 

wg cennika wykonawcy obowiązującego w dniu realizacji usługi. 

 

4. Jeżeli w toku postępowania zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WAGI KRYTERIÓW, 

SPOSÓB OCENY OFERT. 
 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena (C) 100% 

 

2. Oferty zostaną ocenione za pomocą kryterium „cena” według następującego wzoru: 

C = (Cmin. / Cob.) x 100 

gdzie użyte symbole oznaczają: 

C – liczba uzyskanych punktów w kryterium „cena”, zaokrąglonych do dwóch miejsc po 

przecinku zgodnie z zasadami rachunkowości, 

Cmin. – cena brutto oferty zawierającej najniższą cenę; oferta otrzymująca maksymalną 

liczbę punktów – 100. 

Cob. – cena brutto oferty badanej. 

 

 

X. ZAŁĄCZNIKI. 

 
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (umowy) – stanowiący jednocześnie 

załącznik do wzoru umowy. 

2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 

3. Załącznik nr 3 – Formularz cenowy. 

4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy.  

5. Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna RODO. 

  



znak postępowania OVIGd-280-7/20 załącznik nr 1  

Opis przedmiotu zamówienia (umowy) 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 

i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu 

i doręczaniu przesyłek pocztowych oraz zwrocie przesyłek niedoręczonych 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1041 z późn. zm.). 

 

2. Przedmiot umowy obejmuje również odbiór przez Wykonawcę od Zamawiającego 

przesyłek pocztowych i dokumentów nadawczych przygotowanych przez 

Zamawiającego oraz ich transport do placówek pocztowych Wykonawcy, celem ich 

nadania, od poniedziałku do piątku, w każdy dzień roboczy, w godzinach od 14:00 

do 15:00. 

 

3. Przekazanie przesyłek pocztowych i dokumentów nadawczych, o których mowa w ust. 

2, do urzędu pocztowego celem zachowania ustawowych terminów nadania będzie 

następowało w tym samym dniu, w którym nastąpił ich odbiór.  

 

4. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 2 będzie następowała dla 

następujących jednostek organizacyjnych Zamawiającego: 

a) Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu Oddział w Gdańsku, al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk, 

b) Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz 

(UWAGA! W trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana adresu siedziby Delegatury). 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług pocztowych zgodnie z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa w zakresie świadczenia usług pocztowych, 

międzynarodowymi przepisami pocztowymi oraz regulaminami świadczenia usług 

wykonawcy obowiązującymi w dniu świadczenia usługi, w szczególności z ustawą 

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 z 

późn. zm.).  

 

6. W zakresie, w jakim przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz umowa, nie 

stanowią inaczej, Zamawiający i Wykonawca będą zobowiązani stosować regulaminy 

świadczenia usług pocztowych Wykonawcy. 

 

7. Wymienione w formularzu ofertowym rodzaje i wolumen przesyłek są wielkościami 

szacunkowymi i służą jedynie określeniu wielkości zamówienia oraz porównaniu 

złożonych ofert. Zamawiający nie gwarantuje, że zamówienie zostanie zrealizowane w 

opisanym rozmiarze. Wykonawca wyraża zgodę na zmiany ilościowe i rodzajowe 

przesyłek pocztowych nadawanych przez Zamawiającego i nie będzie dochodził od 

Zamawiającego roszczeń z tego tytułu. Zamawiający dopuszcza nadawanie przesyłek 

pocztowych niewyszczególnionych w formularzu cenowym, które będą wyceniane 

dodatkowo zgodnie z aktualnie obowiązującym w dniu nadania przesyłek pocztowych 

cennikiem Wykonawcy. 



 

8. Przez przesyłki listowe, będące przedmiotem umowy, rozumie się przesyłki o wadze do 

2000g, tj.: 

a) przesyłki listowe nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii 

(listy zwykłe ekonomiczne), 

b) przesyłki listowe nierejestrowane najszybszej kategorii (listy zwykłe priorytetowe), 

c) przesyłki listowe rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii (listy 

polecone ekonomiczne), 

d) przesyłki listowe rejestrowane najszybszej kategorii (listy polecone priorytetowe), 

e) przesyłki listowe rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii oraz 

przesyłki listowe najszybszej kategorii doręczane za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru, 

f) przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością – przesyłki rejestrowane, za których 

utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do 

wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę, 

oraz o formacie: 

a) S, których wymiary wynoszą: minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być 

mniejsze niż 90 x 140 mm; maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: 

wysokość 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm, 

b) M, których wymiary wynoszą: minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być 

mniejsze niż 90 x 140 mm; maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: 

wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm; 

c) L, których wymiary wynoszą: minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być 

mniejsze niż 90 x 140 mm; maksimum – suma długości, szerokości i wysokości 900 

mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 

mm.  

 

9. Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem umowy, należy rozumieć przesyłki, nie 

będące przesyłką listową o wadze do 10 000g (paczka krajowa) lub do 20 000g (paczka 

zagraniczna), tj.: 

a) paczki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, 

b) paczki rejestrowane najszybszej kategorii, 

c) paczki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii oraz paczki 

najszybszej kategorii doręczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

d) paczki z zadeklarowaną wartością – paczki rejestrowane, za których utratę, ubytek 

zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości 

wartości przesyłki podanej przez nadawcę, 

oraz o wymiarach: 

a) minimalne: 9 cm x 14 cm (strona adresowa) z tolerancją +/-2 mm 

b) maksymalne: długość + obwód (mierzony w innym kierunku niż długość) = 

maksymalnie 300 cm przy czym: 

o gabaryt A – długość: maksymalnie 60 cm, szerokość: maksymalnie 50 cm, 

wysokość: maksymalnie 30 cm, 

o gabaryt B – jeżeli choć jeden wymiar: długość > 60 cm lub szerokość > 50 cm lub 

wysokość > 30 cm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 150 cm. 

10. Dopuszczalna tolerancja dla wymiarów przesyłek listowych i paczek pocztowych 

wynosi +- 2mm. 



 

11. W przypadku nadania przesyłki pocztowej wraz z papierowym formularzem 

potwierdzenia odbioru, wykonawca będzie zobowiązany: 

a) w przypadku nieobecności adresata pozostawić zawiadomienie o próbie doręczenia 

(awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę w terminie 

kolejnych 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu zostawienia zawiadomienia 

u adresata; jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w w/w terminie 

wykonawca sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru 

w terminie kolejnych 7 dni; 

b) doręczać nadawcy zwrotne potwierdzenie odbioru, potwierdzone przez jej adresata 

zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego niezwłocznie po 

dokonaniu doręczenia przesyłki , w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia. 

 

12. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania awizowanych przesyłek w sposób 

zapewniający warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do zachowania 

bezpieczeństwa obrotu pocztowego i nadzoru nad przesyłkami pozostającymi 

w placówkach pocztowych i podlegającymi zwrotowi z placówek pocztowych. 

 

13. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego opracowywania przesyłek poleconych, 

poprzez nanoszenie adnotacji, umieszczanie odcisków datowników oraz wymaganych 

podpisów. W szczególności zobowiązuje się do przestrzegania właściwych 

rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości określających szczegółowe zasady i tryby 

doręczania pism sądowych w postępowaniach karnych. 

  

14. Przyjęcie przesyłek pocztowych przez wykonawcę będzie każdorazowo potwierdzane 

pieczęcią, podpisem i datą w pocztowej książce nadawczej przesyłek rejestrowanych 

i na zestawieniu ilościowym przesyłek nierejestrowanych. Zamawiający będzie 

korzystał z wzorów uzgodnionych z Wykonawcą. 

 

15. Za prawidłowe opakowanie przesyłek pocztowych odpowiedzialny jest Zamawiający. 

Opakowanie przesyłek listowych będzie stanowić odpowiednio zabezpieczona koperta 

Zamawiającego. Opakowanie paczki powinno stanowić zabezpieczenie przed dostępem 

do jej zawartości. Ponadto powinno uniemożliwiać uszkodzenie przesyłki w czasie 

przemieszczania.  

 

16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i dostarczenia Zamawiającemu 

bezpłatnych formularzy zwrotnych potwierdzeń odbioru w postępowaniu ogólnym. W 

przypadku druków zwrotnego potwierdzenia odbioru w postepowaniach szczególnych 

Zamawiający będzie stosował druki własnego nakładu. 

 

17.  Zamawiający zobowiązany jest do umieszczenia na przesyłkach pocztowych nazwy 

odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej 

dla przesyłek rejestrowanych), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet, 

ze zwrotnym poświadczeniem odbioru), umieszczania nadruku (pieczątki) określającej 

pełną nazwę i adres zamawiającego na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki 

oraz oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę według wzoru 

Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do umieszczania na przesyłkach 

pocztowych również innych informacji, w szczególności związanych z prowadzonymi 



przedsięwzięciami edukacyjno-historycznymi zgodnie z wymaganiami w zakresie 

adresowania i opakowania przesyłek listowych obowiązującymi u Wykonawcy. 

 

18. Zamawiający nie dopuszcza umieszczania przez Wykonawcę na przesyłkach 

pocztowych, oprócz danych wskazanych przez Zamawiającego, informacji innych 

podmiotów. Zamawiający dopuszcza możliwość by na kopercie znajdowały się 

informacje o opłacie za usługę pocztową związane ze świadczeniem części zamówienia 

przez podwykonawców, ewentualnie inne informacje związane z obiegiem przesyłek 

pocztowych, z zastrzeżeniem, że na dowodzie nadania nie może być wskazany inny 

podmiot niż Zamawiający jako nadawca. 

 

19. Przesyłki listowe i paczki pocztowe zagraniczne powinny być przez Wykonawcę 

niezwłocznie przekazane do doręczenia odpowiednim operatorom zagranicznym. 

 

20. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przesyłki i paczki pocztowe do każdego 

wskazanego przez Zamawiającego miejsca w kraju i za granicą zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa i umowami międzynarodowymi, których stroną 

jest Rzeczpospolita Polska. 

 

21. Zamawiający zobowiązany jest do nadawania przesyłek listowych w stanie 

uporządkowanym, przez co należy rozumieć:  

a) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki 

nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony 

dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie 

dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek,  

b) dla przesyłek nierejestrowanych – zestawienie ilościowe przesyłek w dwóch 

egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach 

rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie 

nadania danej partii przesyłek. 

  



znak postępowania OVIGd-280-7/20 załącznik nr 2  

 

 

……………………, dnia …………………… 
(miejscowość)                               (data) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Wykonawca,…………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….., 
(pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie  

ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

z siedzibą w ……………........… (……-...……..) przy ulicy………...………………..………. 
(miejscowość)             (kod pocztowy)                                       (dokładny adres)  

 

………………………………………………………………………………….……………….., 

 

 

adres do korespondencji ………………………………………………………………...………, 
(należy wypełnić, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby) 

 

nr tel.: ………...………, nr faksu: …………...………, e-mail: ……....…........……………....., 

 

NIP: ........................................,   REGON: ..........................................,    reprezentowany przez  

 

………………………………………………………………………………………………….., 
(imię i nazwisko osoby albo imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę) 

 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku (znak postępowania 

OVIGd-280-7/20), którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych w okresie 

od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.,               

 

oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia, 

 

 za cenę………………………….. zł brutto 
(należy wpisać cenę brutto z formularza cenowego – załącznik nr 3) 

 

słownie:  

 

………………..……..……………………………..………………………./100 złotych brutto, 

 

 

 



Wykonawca oświadcza, że: 

 

1. jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 z późn. zm.); 

2. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie zamówienia 

z należyta starannością; 

3. posiada w każdej gminie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub gminie sąsiedniej co 

najmniej jedną, awizującą, stałą placówkę pocztową, w rozumieniu art. 3 pkt. 15) ustawy z 

dnia  23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 z późn. 

zm.); palcówki pocztowe spełniają warunki określone w art. 62 ustawy Prawo pocztowe; 

4. nie dotyczą go okoliczności wskazane art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) uPZP i art. 24 ust. 5 pkt 1) i 

8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 

r., poz. 1843 z późn. zm.); 

5. akceptuje termin płatności faktur wystawianych z tytułu zrealizowanych usług pocztowych   

wynoszący  21 dni, liczonych od daty ich wystawienia; 

6. zapoznał się z ogłoszeniem wraz z załącznikami i uznaje się za związanego określonymi 

w nich zasadami postępowania; 

7. zapewnia wykonanie zamówienia w terminie i zgodnie z warunkami określonymi 

w ogłoszeniu; 

8. uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert; 

9. akceptuje wzór umowy będący załącznikiem do ogłoszenia i zobowiązuje się w przypadku 

wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy  na proponowanych warunkach, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez zamawiającego; 

10. w przypadku wyboru niniejszej oferty jako najkorzystniejszej wykonawca 

do porozumiewania się z zamawiającym wyznacza: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
(należy wpisać imię i nazwisko wyznaczonej osoby) 

 

tel.: …………..….…………, faks: ………….……..………, e-mail: ………………………… 

 

11. zobowiązuje się niezwłocznie spełnić w imieniu zamawiającego obowiązek informacyjny 

przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał lub pozyska w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

 

 

 

……………………………………… 
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej  

albo osób reprezentujących wykonawcę) 

  



znak postępowania OVIGd-280-7/20 załącznik nr 3  

 

 

……………………, dnia …………………… 
(miejscowość)                               (data) 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Nazwa towaru/usługi 

Cena 

jednostkowa 

netto w zł 

Szacunkowa 

ilość 

przesyłek w 

okresie 2 lat 

Cena netto 

razem w zł  

Stawka 

podatku 

VAT 

Razem brutto w zł 

         

Polecone EK krajowe           
         

S do 500g   8384       
         

M do 1000g   521       
         

L do 2000g   58       
         

Polecone PR krajowe            
         

S do 500g   6639       
         

M do 1000g   344       
         

L do 2000g   65       
         

Zwykłe EK krajowe           
         

S do 500g   6183       
         

M do 1000g   176       
         

L do 2000g   84       
         

Zwykłe PR krajowe            
         

S do 500g   2314       
         

M do 1000g   298       
         



L do 2000g   178       
         

Polecone PR 

zagraniczne strefa A 
    

      
         

do 50g   101       
         

do 100g   1       
         

do 350g   1       
         

do 500g   1       
         

do 1000g   1       
         

do 2000g   1       
         

Polecone PR 

zagraniczne strefa B 
    

      
         

do 50g   1       
         

do 100g   1       
         

do 350g   1       
         

do 500g   1       
         

do 1000g   1       
         

do 2000g   1       
         

Polecone PR 

zagraniczne strefa C 
    

      
         

do 50g   1       
         

do 100g   1       
         

do 350g   1       
         

do 500g   1       
         

do 1000g   1       
         

do 2000g   1       
         



Polecone PR 

zagraniczne strefa D 
    

      
         

do 50g   5       
         

do 100g   1       
         

do 350g   1       
         

do 500g   1       
         

do 1000g   1       
         

do 2000g   1       
         

Zwykłe PR 

zagraniczne strefa A 
    

      
         

do 50g   48       
         

do 100g   1       
         

do 350g   1       
         

do 500g   1       
         

do 1000g   1       
         

do 2000g   1       
         

Zwykłe PR 

zagraniczne strefa B 
    

      
         

do 50g   1       
         

do 100g   1       
         

do 350g   1       
         

do 500g   1       
         

do 1000g   1       
         

do 2000g   1       
         

Zwykłe PR 

zagraniczne strefa C 
    

      
         



do 50g   1       
         

do 100g   1       
         

do 350g   1       
         

do 500g   1       
         

do 1000g   1       
         

do 2000g   1       
         

Zwykłe PR 

zagraniczne strefa D 
    

      
         

do 50g   1       
         

do 100g   1       
         

do 350g   1       
         

do 500g   1       
         

do 1000g   1       
         

do 2000g   1       
         

Paczki EK krajowe A           
         

do 1kg   1       
         

do 2kg   53       
         

do 5kg   96       
         

do 10kg   27       
         

Paczki EK krajowe B           
         

do 1kg   1       
         

do 2kg   1       
         

do 5kg   1       
         



do 10kg   1       
         

Paczki PR krajowe A           
         

do 1kg   34       
         

do 2kg   128       
         

do 5kg   468       
         

do 10kg   99       
         

Paczki PR krajowe B           
         

do 1kg   1       
         

do 2kg   1       
         

do 5kg   1       
         

do 10kg   1       
         

Zwrotne 

potwierdzenie 

odbioru 

    

      
         

potwierdzenie 

odbioru krajowe 
  6562 

      
         

potwierdzenie 

odbioru zagraniczne 
  32 

      
         

Usługa odbioru 

korespondencji 

Cena netto 

dla 1 lok za 

1 m-ąc 

Ilość 

miesięcznych 

odbiorów dla 2 

lok. w okresie 2 

lat        
         

    48       
         

   

 

RAZEM   
         

   
            

   
            

   
            

   
            

   
            

……………………………………… 
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej  

albo osób reprezentujących wykonawcę) 

  



znak postępowania OVIGd-280-7/20 załącznik nr 4 

 

 

W dniu … … 2020 r., pomiędzy: 

  

 

Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu Oddział w Gdańsku z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 216 w Gdańsku, kod-

pocztowy: 80-266, NIP: 586-20-75-748, reprezentowanym przez prof. dr hab. Mirosława 

Golona – Dyrektora Oddziału, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

……………………………….  z siedzibą przy ul. …………. w   …………, kod pocztowy: 

……., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: ………….., NIP: ……………….., 

REGON: ……………………., reprezentowanym przez ………………………………………., 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz jednostek organizacyjnych 

Zamawiającego: 

a) usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających 

na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych 

oraz zwrocie przesyłek niedoręczonych, 

b) usług odbierania korespondencji od Zamawiającego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy i zasady korzystania z usług pocztowych zostały 

określone w załączniku nr 1 umowy. 

3. Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, iż doręczanie Zamawiającemu przesyłek 

pocztowych nadanych u Wykonawcy przez osoby trzecie i adresowanych 

do Zamawiającego będzie następowało codziennie w każdy dzień roboczy w godzinach 

od 9:00 do 11:00. 

 

§2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w okresie 

od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. 

 

§3 

1. Strony ustalają wartość umowy na kwotę ……… zł (słownie: …….. 00/100 złotych) 

brutto. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za nadane przez Zamawiającego przesyłki będą uiszczane 

w formie opłaty z dołu. 

3. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. 

4. Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie suma opłat za przesyłki 

pocztowe faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia 

w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie 

dokumentów nadawczych i oddawczych oraz opłata za świadczenie usługi odbioru 

korespondencji od Zamawiającego. 

5. Z tytułu usług wykonanych na rzecz Zamawiającego w okresie rozliczeniowym, 

Wykonawca wystawi dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego odrębne 



faktury VAT dokumentujące ilość i cenę poszczególnych rodzajów przesyłek 

pocztowych. 

6. Faktury VAT będą wystawiane w terminie 7 dni od dnia zakończenia miesiąca 

kalendarzowego, którego będzie dotyczyć faktura, zgodnie z cennikiem zawartym 

w złożonej ofercie, która stanowi załącznik do umowy. W przypadku usług 

dodatkowych i komplementarnych, które nie zostały wskazane w formularzu cenowym, 

a są świadczone przez Wykonawcę do usług objętych zamówieniem, zastosowanie będą 

miały cenniki Wykonawcy aktualne na dzień realizacji usługi. 

7. Należności wynikające z faktur VAT Zamawiający będzie regulować na konto bankowe 

Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty jej wystawienia. 

8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur 

wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie 

PDF. 

9. Wykonawca zobowiązuje się przesyłać faktury (oraz faktury korygujące i duplikaty 

faktur) drogą elektroniczną w formacie PDF. 

10. Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu email: 

……………………………@........................ 

11. Zamawiający oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest: 

faktury.gdansk@ipn.gov.pl. 

12. Strony zobowiązują się co najmniej na trzy dni przed zmianą danych określonych 

w ust. 10-11 poinformować o tym drugą Stronę drogą elektroniczną. Zmiana nie 

wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

13. Zamawiający zobowiązuje się: 

 a) do aktywowania funkcji generowania informacji zwrotnych w postaci 

autorespondera i każdorazowego automatycznego potwierdzania otrzymania 

wiadomości z wykorzystaniem tej funkcji, lub 

 b) przekazywania każdorazowo na adres Wykonawcy wskazany w ust. 10, 

informacji zwrotnej potwierdzającej odbiór faktury. Informacja zwrotna 

potwierdzająca odbiór faktury, będzie zawierała datę otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, przez którą rozumieć należy datę wpływu faktury na adres 

skrzynki pocztowej Zamawiającego wskazanej w ust. 11. 

14. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w 

formie papierowej lub elektronicznej do upływu terminu przedawnienia zobowiązań 

podatkowych. 

15. Zamawiający jest uprawniony do cofnięcia zgody na przesyłanie przez Wykonawcę 

faktur w formie elektronicznej. W przypadku cofnięcia zgody, kolejne faktury będą 

wystawiane przez Wykonawcę w formie papierowej, poczynając od 1 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym Wykonawca otrzyma oświadczenie o cofnięciu 

zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Wykonawca zastrzega sobie 

prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadku, gdy 

konieczność taka wynikać będzie z braku możliwości przesłania faktury w formie 

elektronicznej. 

16. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 10 może nastąpić w formie pisemnej lub 

elektronicznej. 

 

§4 

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy oraz związane z tym uprawnienia Zamawiającego są określone w 

ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 

2188 z późn. zm.), aktach wykonawczych oraz regulaminach Wykonawcy. 



2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego 

mu wynagrodzenia po przeprowadzeniu postepowania potwierdzającego zasadność i 

wysokość naliczonej kary. 

 

§5 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. 

2. W przypadku niewykonywania, nienależytego wykonywania lub opóźnienia 

w wykonywaniu umowy przez Wykonawcę trwającej ponad trzy dni, Zamawiający ma 

prawo od umowy odstąpić. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§6 
1. Zmiana treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadku: 

a) zmian organizacyjnych w strukturze Zamawiającego, w szczególności w przypadku 

zmiany adresu lub uzyskania przez jednostkę organizacyjną Zamawiającego, tj. 

Delegaturę w Bydgoszczy, statusu odrębnej jednostki sektora finansów publicznych w 

rozumieniu przepisów o finansach publicznych, 

b) zmiany nazwy usługi lub sposobu jej świadczenia przez Wykonawcę, na usługę 

aktualnie świadczoną, 

c) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 

2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2177 z późn. zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, 

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, 

f) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.), jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, 

g) wejścia w życie niższych od zawartych w umowie opłat pocztowych 

dla poszczególnych rodzajów przesyłek pocztowych wynikających ze standardowego 

cennika, regulaminu lub innego dokumentu Wykonawcy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a), Wykonawca wyraża zgodę na cesję praw 

i obowiązków w całości lub części wynikających z niniejszej umowy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. c)-f), skutkujących koniecznością 

podniesienia opłat pocztowych, Wykonawca jest zobowiązany udowodnić 

Zamawiającemu w jaki sposób zmiany wpływają na koszty wykonywania umowy, 

przedstawiając w szczególności kalkulacje cenowe wszystkich elementów mających 

wpływ na ostateczną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. g), Wykonawca jest zobowiązany 

do stosowania niższych opłat dla poszczególnych rodzajów przesyłek pocztowych 



począwszy od dnia obowiązywania nowego standardowego cennika, bez konieczności 

wprowadzania zmian w treści umowy. 

 

§7 

1. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej umowie oraz uzyskane w związku z jej 

realizacją, stanowią tajemnicę Zamawiającego i Wykonawcy - w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1913 z późn zm.). Strony oraz osoby świadczące pracę na ich rzecz 

w jakiejkolwiek formie oraz osoby, przy pomocy których Strony wykonywać będą 

wzajemne obowiązki, zobowiązane są do nie rozpowszechniania informacji 

o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym i handlowym lub innych 

informacji, posiadających wartość gospodarczą, stanowiących tajemnicę służbową, pod 

rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. 

2. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego 

powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie nazw i adresów 

oraz osób wyznaczonych do kontaktu i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem 

umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

3. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji 

są następujące: 

a) Zamawiający – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku, al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk, 

b) Wykonawca - ……………………………………………………  

 

§8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem przewidzianych w umowie wyjątków, 

wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego procedury 

określonej w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1843 z późn. zm.) 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz regulaminy 

świadczenia usług wykonawcy. 

 

§ 10 

Spory, mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Zamawiający   Wykonawca 
 

 

 

  

  



znak postępowania OVIGd-280-7/20 załącznik nr 5  

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zamawiający, wypełniając obowiązki wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje, 

że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - zwany dalej Instytutem, z siedzibą 

pod adresem: 02-675, Warszawa, ul. Wołoska 7,  

2) informujemy, że powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie, można 

się z nim skontaktować pisząc na adres e-mail: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:  

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych dla 

Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu w Gdańsku (OVIGd-280-7/20),  

b) w przypadku udzielenia zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań 

przed zawarciem umowy,  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o: ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”, ustawę o 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016.1764) oraz podmioty 

upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty upoważnione przez 

Administratora danych,  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:  

a) okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 97 ust. 

1 ustawy Pzp, a następnie przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego,  

b) cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu 

terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 

obowiązku archiwizacyjnego – w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia,  

6)  

a) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp,  

b) w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia podanie przez Panią/Pana danych jest 

dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy,  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,  

8) posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  



d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO,  

9) nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w 

przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c RODO, 

10) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający żąda 

od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

11) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 


