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 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w 

trybie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1843 z późn. 

zm.)  na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Oddziału 

Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 

Krakowie oraz Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej -  Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach w zakresie przyjmowania, przemieszczania           

i doręczania przesyłek, zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz odbiór przesyłek i dokumentów 

nadawczych z siedziby Zamawiającego. 

 Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w Krakowie, ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków, działając na podstawie 

art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia, że wpłynęło zapytanie do ogłoszenia, na 

które udzielono następującej odpowiedzi: 

Pytanie: 

Zamawiający w zamieszczonym w BIP ogłoszeniu o nr OVIKr-280-9/20  dot. „Świadczenie 

usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Oddziału IPN w Krakowie oraz 

Delegatury IPN w Kielcach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania 

przesyłek, zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz odbiór przesyłek i dokumentów 

nadawczych z siedziby Zamawiającego” zamieścił dwa pliki: 

- ogłoszenie o zamówieniu – usługi społeczne 

- ogłoszenie o zamówieniu – usługi społeczne (dokument tekstowy) 

 Czy Zamawiający może wskazać, który z plików jest właściwy albo usunąć ten, który jest 

nieaktualny tak aby Wykonawca mógł odnieść się do zapisów wskazanych w odpowiednim 

dokumencie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje plik właściwy o treści : ogłoszenie o zamówieniu – usługi społeczne 

(dokument tekstowy). 
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