
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 

Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu 

Oddział w Gdańsku 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Pismo z dnia:  Znak:  Nasz znak:  Data:  

    OVIGd-280-7/20  Gdańsk, 10.12.2020 r. 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  

NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH  

DLA ODDZIAŁU IPN-KŚZpNP W GDAŃSKU 

 

 

  

1. Rozdział II. „Postanowienia ogólne” ust. 2 oraz Rozdział VII. „Opis sposobu przygotowania ofert” 

ust. 6  

Wykonawca prosi o możliwość składania ofert drogą mailową z uwagi na okres epidemiczny 

i kwarantannę pełnomocników podpisujących ofertę. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie określonej w art. 781 Kodeksu Cywilnego, 

tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres 

pawel.sprusik@ipn.gov.pl. 

  

 

2. Załącznik nr 1 OPZ ust. 2  

Wykonawca informuje, że może realizować odbiór korespondencji w następujących przedziałach 

czasowych:  

- 14.00-15.30 dla lokalizacji Zamawiającego przy al. Grunwaldzkiej 216 w Gdańsku  

- 13.00-14.00 dla lokalizacji Zamawiającego przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy  

Czy Zamawiający akceptuje powyższe? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający akceptuje proponowane przedziały czasowe i zmienia treść ogłoszenia zgodnie 

z żądaniem. 

 

  

3. Załącznik nr 1 OPZ ust. 3  

Wykonawca informuje, że zgodnie z regulaminem świadczenia usługi odbioru przesyłek: „przesyłki 

odebrane przez przedstawiciela Wykonawcy zostaną przewiezione do siedziby Wykonawcy w dniu ich 

odbioru i w tym samym dniu nastąpi ich nadanie. W przypadku zastrzeżeń dotyczących już odebranych 

przesyłek (np. nieprawidłowego opakowania, braku pełnego adresu, niezgodności wpisów w 

dokumentach nadawczych z wpisami na przesyłkach, braku znaków opłaty itp.) Wykonawca wyjaśni je 

bez zbędnej zwłoki z Zamawiającym. Przy braku możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń lub ich usunięcia 

w dniu odbioru, nadanie odebranych przesyłek nastąpi w dniu następnym lub po ich całkowitym 

usunięciu przez Zamawiającego”.  

Czy Zamawiający akceptuje powyższe? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający akceptuje powyższe zapisy i dodaje je do treści załącznika nr 1 OPZ ust. 3. 

mailto:pawel.sprusik@ipn.gov.pl


 

 

  

4. Załącznik nr 1 OPZ ust. 4 lit. b)  

W związku z informacją o planowanej zmianie adresu siedziby Delegatury w Bydgoszczy Wykonawca 

zapytuje, czy Zamawiający będzie w stanie wskazać nowy adres z 14-dniowym wyprzedzeniem, by 

Wykonawca mógł dokonać niezbędnych ustaleń operacyjnych po swojej stronie? Czy Wykonawca 

dopuści ewentualne zmiany w godzinach realizacji usługi odbioru korespondencji w nowej lokalizacji? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dodaje ust. 4a w załączniku nr 1 OPZ w następującym brzmieniu: 

„W przypadku zmiany adresu jednostek organizacyjnych określonych w ust. 4, Zamawiający jest 

zobowiązany poinformować o tym Wykonawcę z 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana godzin 

realizacji usługi odbioru korespondencji z nowej lokalizacji może nastąpić w uzgodnieniu z 

Zamawiającym”. 

 

Zamawiający chciałby jednocześnie wyjaśnić, iż nowa siedziba Delegatury IPN w Bydgoszczy będzie 

położona w odległości ok. 200m od dotychczasowej lokalizacji na wysokości ul. Grudziądzkiej 31. 

 

 

5. Załącznik nr 1 OPZ ust. 7  

Wykonawca stoi na stanowisku, że przesyłki nie opisane w specyfikacji ogłoszenia nie stanowią 

przedmiotu zamówienia. W związku z tym Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje zapis w dotychczasowym brzmieniu. 

 

  

6. Załącznik nr 1 OPZ ust. 11 lit. b)  

Zamawiający zawarł wymóg: „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”.  

Na podstawie art. 47 ustawy Prawo pocztowe Minister właściwy do spraw łączności określił warunki 

wykonywania usług powszechnych, obejmujące m. in. wskaźniki czasu przebiegu przesyłek w obrocie 

krajowym (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie 

warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013r, poz. 

545). W załączniku nr 1 do wymienionego Rozporządzenia określony został czas przebiegu przesyłek 

listowych niebędących przesyłkami listowymi najszybszej kategorii (m. in. potwierdzenie odbioru) na 

poziomie D+5 (97% przesyłek) oraz D+3 (85% przesyłek), gdzie D+X oznacza liczbę dni od dnia 

nadania przesyłki do dnia jej doręczenia. W załączniku wskazano również udział liczby przesyłek 

pocztowych doręczonych w określonym terminie do ogólnej liczby nadanych przesyłek pocztowych, 

wyrażony w procentach.  

Ze względu na wskaźniki procentowe, zgodnie z którymi Wykonawca, będący operatorem 

wyznaczonym, zobowiązanym do stosowania wymienionego Rozporządzenia, nie jest zobligowany do 

zachowania terminu 7-dniowego w 100%, Wykonawca wnioskuje, aby Zamawiający zmodyfikował 

zapis dotyczący terminu doręczania potwierdzeń odbioru oraz uwzględnił przepisy Rozporządzenia.  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację zapisu w sposób następujący:  

„doręczać nadawcy zwrotne potwierdzenie odbioru, potwierdzone przez jej adresata zgodnie z 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego niezwłocznie po dokonaniu doręczenia/wydania 

przesyłki.” 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia zgodnie z żądaniem. 

 

 



7. Załącznik nr 1 OPZ ust. 16  

Zamawiający prosi o zaznaczenie, że w przypadku druków potwierdzenia odbioru w postępowaniach 

szczególnych Zamawiający będzie stosował druki własnego nakładu według wzoru uzgodnionego z 

Wykonawcą. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia zgodnie z żądaniem. 

 

 

8. Załącznik nr 4 Projekt umowy  

Czy Zamawiający zgodzi się ze stanowiskiem, że oznaczenie Zamawiającego w komparycji umowy 

powinno mieć brzmienie: „Skarb Państwa - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku”? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia zgodnie z żądaniem. 

 

 

9. Załącznik nr 4 Projekt umowy §1 ust. 3  

Wykonawca zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest „świadczenie usług pocztowych w obrocie 

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

przesyłek pocztowych oraz zwrocie przesyłek niedoręczonych. W definicji usługi pocztowej (art. 2 ust. 

1 ustawy Prawo pocztowe) nie mieści się doręczanie przesyłek opłaconych przez nadawców i 

nadchodzących do Zamawiającego. Zamówieniem powinna być objęta tylko i wyłącznie 

korespondencja wychodząca od Zamawiającego. Zamawiający niezasadnie postawił wymóg doręczania 

korespondencji przychodzącej do Zamawiającego w ściśle określonych godzinach każdego dnia. Należy 

podkreślić, że doręczanie korespondencji do Zamawiającego jest konsekwencją umowy zawartej z 

nadawcą, natomiast Zamawiający występując w roli adresata nie jest stroną umowy o nadawanie. 

Dodatkowo Zamawiający określając konkretne godziny doręczenia, nie uwzględnił procesów 

pocztowych zachodzących przed fazą doręczenia, jak np. przewóz do placówki oddawczej, rozdział 

materiału na rejony doręczeń, uzupełnienie odpowiedniej dokumentacji, etc. oraz samej fazy doręczenia 

do siedziby Zamawiającego, która będzie wynikała z obsługi rejonu doręczeń dla danej lokalizacji. 

Podkreślić wreszcie należy, że zapisy dotyczące terminów doręczania przesyłek pocztowych (wskaźniki 

czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym) uregulowane są Rozporządzeniem 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług 

powszechnych przez operatora wyznaczonego oraz w ustawie Prawo pocztowe.  

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisów o przedziale godzinowym 

doręczania przesyłek?  

Jednocześnie Wykonawca prosi o dodanie na końcu zdania wyrażenia w brzmieniu: „Dniami roboczymi 

są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.” 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje zapis w dotychczasowym brzmieniu i dodaje na końcu zdania  wyrażenie w 

zaproponowanym brzmieniu. 

 

 

10. Załącznik nr 4 Projekt umowy §3 ust. 1.  

Zdaniem Wykonawcy Zamawiający powinien rozszerzyć i uszczegółowić ust. 1.  

Kontrola wydatkowania środków powinna być po stronie Zamawiającego, który powinien także 

oświadczyć, że zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wszystkie zrealizowane usługi, także te 

zrealizowane po wyczerpaniu kwoty maksymalnego wynagrodzenia. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający skreśla ust. 1 w §3 załącznika nr 4 – Projekt umowy. Zamawiający informuje, iż dokona 

aktualizacji numeracji ustępów w ramach paragrafu 3, w ostatecznej umowie w sprawie zamówienia 



publicznego (po wyborze najkorzystniejszej oferty).  

 

 

11. Załącznik nr 4 Projekt umowy §3 ust. 5  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie ust.5 poniższego brzmienia?  

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

wystawi dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego wskazanej w załączniku nr 1 do umowy 

odrębne faktury VAT dokumentujące ilość i cenę poszczególnych rodzajów przesyłek pocztowych”. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia zgodnie z żądaniem. 

 

 

12. Załącznik nr 4 Projekt umowy §3 ust. 16  

Wykonawca prosi o zastąpienie wyrażenia „ust. 10” wyrażeniem „ust. 8”. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia zgodnie z żądaniem. 

 

 

13. Załącznik nr 4 Projekt umowy §3  

Wykonawca prosi o dodanie ust. 17 w brzmieniu:  

„ 17. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.” 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje zapis w dotychczasowym brzmieniu. 

 

 

14. Załącznik nr 4 Projekt umowy §4 ust. 1  

Wykonawca prosi o aktualizację publikatora: Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1041). 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia zgodnie z żądaniem. 

 

 

15. Załącznik nr 4 Projekt umowy §4 ust.2  

W związku z tym, że w umowie nie ma zapisów o jakichkolwiek karach umownych Wykonawca prosi 

o wykreślenie zapisu. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia zgodnie z żądaniem. 

 

 

16. Załącznik nr 4 Projekt umowy §6 ust. 1 lit. b  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie lit. b następującego brzmienia: „b) zmian organizacyjnych 

w strukturze Wykonawcy, zmiany nazwy usługi lub sposobu jej świadczenia przez Wykonawcę, na 

usługę aktualnie świadczoną”? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia zgodnie z żądaniem. 

 

 

17. Załącznik nr 4 Projekt umowy §6 ust. 1 lit. f oraz §7 ust. 1  

Wykonawca prosi o skreślenie wyrażenia „z późn.zm.” 

 



ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia zgodnie z żądaniem. 

 

18. Załącznik 4 Projekt umowy §6 ust. 1 lit. c w łączności z ust. 3  

Czy Zamawiający dopuści możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:  

a) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy; jeżeli w trakcie 

obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający, po 

uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje 

się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na 

dzień wystawienia faktury VAT;  

b) zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w 

Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik do umowy) w sytuacji spowodowanej zmianami tych 

cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe; jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi 

zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym 

zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia 

opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Załącznik nr 4 projekt umowy §6 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy; jeżeli w trakcie 

obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający, po 

uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje 

się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na 

dzień wystawienia faktury VAT” 

 

Załącznik nr 4 projekt umowy §6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. d)-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”. 

 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę treści ogłoszenia poprzez dodanie do projektu umowy zapisów 

zaproponowanych przez Wykonawcę w lit. b). 

 

 

19. Załącznik nr 4 Projekt umowy §6 ust. 2  

Zapis zaproponowany przez Zamawiającego nie wskazuje na kogo mają przejść prawa i obowiązki. 

Zatem zgoda w obecnym brzmieniu ma charakter blankietowy i rodzi ryzyko braku kontroli ze strony 

Wykonawcy na kogo przejdą prawa i obowiązki wynikające z umowy.  

W związku z tym Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia zgodnie z żądaniem. 

 

 

20. Załącznik nr 4 Projekt umowy §9  

Wykonawca prosi o aktualizację publikatorów i nadanie §9 brzmienia:  

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 2019 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), aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) oraz regulaminy świadczenia usług wykonawcy.” 



 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia zgodnie z żądaniem. 

 

21. Załącznik nr 4 Projekt umowy  

Wykonawca prosi o dodanie wykazu załączników stanowiących integralną cześć umowy obejmujących:  

- Wykaz operacyjny (określający jednostki organizacyjne Zamawiającego i jednostki organizacyjne 

Wykonawcy)  

- Wzór zestawienia ilościowo -wartościowego dla przesyłek listowych nierejestrowanych w obrocie 

krajowym  

- Wzory formularzy potwierdzenia odbioru  

- Zasady poprawnego adresowania i oznakowania przesyłek listowych  

- Klauzula RODO Wykonawcy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt II.7 Ogłoszenia o zamówieniu dopuści dodanie do umowy 

załączników zaproponowanych przez Wykonawcę. 

 

 

 

 

 

 

 

 


