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Dotyczy nr sprawy: OVISz-280-5/20 

 

postępowania prowadzonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:  

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Instytutu 

Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziału 

w Szczecinie oraz Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w Koszalinie i Gorzowie Wielkopolskim w zakresie 

przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, zwrotu przesyłek 

niedoręczonych oraz odbiór przesyłek i dokumentów nadawczych z siedziby 

Zamawiającego.” 

 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający oczekiwał podania przez oferentów 

w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) ceny oferty za cały okres świadczenia 

usług objętych niniejszym postępowaniem (tj. za okres 3 lat). 

Jednocześnie w Formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 7 do SIWZ), 

Zamawiający wskazał liczbę przesyłek i ich rodzaj spodziewanych w pierwszym roku 

obowiązywania umowy oraz pozostawił pola do wprowadzenia cen proponowanych przez 

oferenta. Zamawiający oczekiwał, że podana w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 

do SIWZ) cena stanowić będzie trzykrotność ceny (rocznej) wyliczonej na podstawie 

dotychczasowego Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 7 do SIWZ). 

 

Zamawiający, uznał, że dotychczasowy sposób wyliczenia ceny oferty za cały okres 

świadczenia usług objęty niniejszym postępowaniem, wyliczony o roczne zapotrzebowanie, 

mógł budzić wątpliwości co do sposobu dokonania obliczenia ceny. W związku z powyższym 

Zamawiający zmodyfikował treść formularza asortymentowo–cenowego stanowiącego 

Załącznik Nr 7 SIWZ w taki sposób, że w kolumnie „ilość szt.” wpisał ilość przesyłek 

pocztowych jakie chce zrealizować w okresie 3 letnim (tj. od dnia 01.01.2021 do dnia 

31.12.2023 r).  

 

Jednocześnie Zamawiający wydłuża okres składania ofert do dnia 22 grudnia 2020 r.  
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