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          Dyrektor Oddziału  

    Instytutu Pamięci Narodowej             

      Komisji Ścigania Zbrodni 
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             w Krakowie   

  

  

        WSZYSCY UCZESTNICY   

      POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  

      ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO  

  

Pismo z dnia:     Znak:                        Nasz znak:                 Data:  

-          -                         OVIKr-280-9(5)/20      Kraków, 2020-12-18  

                      

  

 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 wpłynęły zapytanie do ogłoszenia, na które 

udzielono następującej odpowiedzi: 

 Pytanie nr 1 

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale nr XII. OPIS KRYTERIÓW 

określił do oceny Kryterium obszaru działalności. 

  

Czy Zamawiający może potwierdzić, że obszar oceny będzie weryfikowany na podstawie 

dołączonego do oferty wykazu placówek pocztowych w województwie małopolskim? 

  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza że obszar będzie weryfikowany na podstawie dołączonego do oferty 

wykazu placówek pocztowych. 

 

Pytanie nr 2 

Zamawiający w formularzu cenowym określił do wyceny w poz. 7 dot. przesyłek kurierskich: 

- Potwierdzenie odbioru 

- Potwierdzenie odbioru krajowe przesyłki PR 

  

http://www.ipn.gov.pl/
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Czy Zamawiający może potwierdzić, że pierwsze wymienione potwierdzenie odbioru ma być 

zrealizowane przesyłką kurierską a drugim przypadku określone jako Potwierdzenie odbioru 

krajowe przesyłki PR – przesyłką listowa nierejestrowana priorytetową. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że potwierdzenie odbioru ma być zrealizowane przesyłką kurierską 

a drugim przypadku określone jako Potwierdzenie odbioru krajowe przesyłki PR – przesyłką 

listowa nierejestrowana priorytetową. 

 

Pytanie nr 3 

Zamawiający w formularzu cenowym określił do wyceny w poz. 7 dot. przesyłek kurierskich 

przesyłki niestandardowe. 

 

W cenniku Wykonawcy opłata dot. przesyłki niestandardowej oparta jest na składowej kilku 

czynników min. wagi, wielkości. W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę w 

przypadku nadania przesyłki kurierskiej jako niestandardowa na rozliczenie jej zgodnie z 

cennikiem usługi Wykonawcy obowiązującym w dniu nadania przesyłek zgodnie z specyfiką 

danej przesyłki i usunie tą pozycję z formularza cenowego. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę w przypadku nadania przesyłki kurierskiej jako niestandardowa 

na rozliczenie jej zgodnie z cennikiem usługi Wykonawcy obowiązującym w dniu nadania 

przesyłek zgodnie z specyfiką danej przesyłki i usunie tą pozycję z formularza cenowego 

(jednocześnie modyfikując załącznik nr 1 do ogłoszenia). 

  

Pytanie nr 4 

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia w części dot. Świadczenie usług przesyłek 

kurierskich w obrocie krajowym określił w ust. 4 Terminy doręczania przesyłek kurierskich: 

odebrane do godz. 16:00 winny być doręczane następnego dnia do godz. 12:00. 

  

Czy Zamawiający akceptuje, że usługa doręczenia do godziny 12.00 następnego dnia jest 

usługą komplementarną dodatkowo płatną i wymaga odpowiedniego oznakowania na 

przesyłce? 

Odpowiedź:  

Zamawiający akceptuje, że usługa doręczenia do godziny 12.00 następnego dnia jest usługą 

komplementarną dodatkowo płatną i wymaga odpowiedniego oznakowania na przesyłce. 

  

Pytanie nr 5 

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia w części dot. Świadczenie usług przesyłek 

kurierskich w obrocie krajowym określił w ust. 6: Wypełniony czytelnie przez kuriera list 

przewozowy musi zawierać imię i nazwisko osoby zlecającej daną wysyłkę. 

  

Czy Zamawiający może potwierdzić, że imię i nazwisko osoby zlecającej daną wysyłkę 

zostanie podane przy nadaniu przesyłki. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że imię i nazwisko osoby zlecającej daną wysyłkę zostanie podane 

przy nadaniu przesyłki. 

http://www.ipn.gov.pl/
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Pytanie nr 6 

Zamawiający w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w ust. 18 opisał sytuację, w  której 

mają być wyjaśnione zastrzeżenia dot. przekazanych do nadania przesyłek. …… Strony 

dopuszczają możliwość przesunięcia nadania przesyłek na dzień następny w przypadku 

uzasadnionych zastrzeżeń do odebranych przesyłek (nieprawidłowe opakowanie, niezgodność 

wpisów do dokumentów nadawczych z wpisami na przesyłkach, brak znaków opłaty) 

wyłącznie w przypadku podjęcia bezskutecznej próby kontaktu z przedstawicielem 

Zamawiającego i wynikającej z tego niemożliwości ich wyjaśnienia lub usunięcia w dniu 

przekazania przesyłek.” 

  

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu na: 

  

…… Strony dopuszczają możliwość przesunięcia nadania przesyłek na następny dzień 

roboczy w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do odebranych przesyłek (nieprawidłowe 

opakowanie, niezgodność wpisów do dokumentów nadawczych z wpisami na przesyłkach, 

brak znaków opłaty) wyłącznie w przypadku podjęcia bezskutecznej próby kontaktu z 

przedstawicielem Zamawiającego i wynikającej z tego niemożliwości ich wyjaśnienia lub 

usunięcia w dniu przekazania przesyłek.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację niniejszego zapisu i modyfikuje załącznik nr 2 – 

Opis Przedmiotu Zamówienia w ust. 18. 

  

Pytanie nr 7 

W zapisach Załącznika nr 4 do Ogłoszenia – Projekcie umowy w §1 ust.11 Zamawiający 

zapisał: 

Opłatą przerzuconą na adresata objęte będą przesyłki adresowane na Zamawiającego przy 

uwzględnieniu zasad adresowania, oznakowania i opakowania przesyłek listowych oraz 

kartek pocztowych oraz przesyłek poleconych i posiadających na stronie adresowej w miejscu 

przeznaczonym na znak opłaty, oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w 

postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści uzgodnionej z Wykonawcą. 

  

Realizacji usługi opłata przerzucona na adresata jest osobną usługą świadczoną przez 

Wykonawcę. Przedmiot tego Zamówienia nie określa realizacji tej usługi. W związku z 

powyższym czy Zamawiający może usunąć ten zapis z tego postępowania. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający usuwa zapis § 1 ust.11 Załącznika nr 4 do Ogłoszenia – Projekcie umowy, 

jednocześnie modyfikując zapis § 1 ust.2 niniejszego załącznika do następującej treści:  

 

„2.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację usług pocztowych, 

polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych, paczek 

oraz ewentualnych zwrotów na potrzeby Zamawiającego, w tym jego Delegatury w Kielcach, 

w tym przekazywania do odbioru nadchodzących do Zamawiającego przesyłek listowych 

nierejestrowanych, w tym kartek pocztowych oraz przesyłek poleconych.” 

 

 

http://www.ipn.gov.pl/
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Pytanie nr 8 

Zamawiający w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia - Projekcie umowy w §5 ust.8 

zapisał: Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT, 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, pod warunkiem, że faktura 

wpłynęła do Zamawiającego na nie mniej niż 14 dni przed upływem tego terminu. W 

przypadku wpływu faktury po tym terminie płatność ulega automatycznemu wydłużeniu o 

ilość dni równym ilości dni opóźnienia wpływu faktury do Zamawiającego. 

  

Wykonawca informuje, iż faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem 

scentralizowanego systemu informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak 

termin wystawienia faktury, datę wysłania faktury do klienta, jak również termin płatności 

będący w ścisłej zależności z terminami sporządzanie faktury. Standardowo obowiązujący 

termin płatności faktury mierzony od daty wystawienia został wprowadzony ze względu na 

zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu fakturowania wykonawcy. Takie 

rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień w ich 

płatnościach. 

  

Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje inny niż określony przez 

Zamawiającego w zapytaniu termin płatności tj. liczony od dnia wystawienia faktury 

określony jako 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, pozwalający terminowo dokonać 

płatności za wykonane usługi w ramach zapytania ofertowego? 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Jednakże Zamawiający dopuszcza 

ewentualną zmianę § 5 ust. 8 wzoru umowy na następującą: „Wypłata wynagrodzenia nastąpi 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury Vat Zamawiającemu, przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę”.  

 

Pytanie nr 9 

Zamawiający w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia –Projekt umowy w §6 ust.4 zapisał: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% brutto opłaty 

miesięcznej za realizację usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, za każde 

jednodniowe opóźnienie w odbiorze przesyłek pocztowych. 

Czy Zamawiający zamierza dopuścić katalog wyjątków, w których brak odebrania przesyłek 

nie narazi Wykonawcę na konieczność zapłaty wygórowanej kary nieadekwatnej do 

dokonanego przewinienia? Do wyjątków należy zaliczyć z pewnością działanie siły wyższej 

oraz innych zakłóceń w pracy Wykonawcy o charakterze stałym, a zatem okoliczności 

uniemożliwiających wykonanie usługi w całości lub w jakiejkolwiek części, przykładowo: 

władcze działania organów państwowych, samorządowych oraz organizacji 

międzynarodowych, zmianę przepisów prawa, działania wojenne i inne operacje wojskowe, 

rozruchy, niepokoje społeczne, strajki, ograniczenia i zakazy wydane przez właściwe władze, 

stany nadzwyczajne, w tym stan wojenny lub wyjątkowy na całości lub na jakiejkolwiek 

części terytorium Polski, konflikty zbrojne, ataki terrorystyczne, działalność przestępczą osób 

trzecich, lokauty, powodzie, pożary, awarie energetyczne oraz działanie innych sił przyrody. 

http://www.ipn.gov.pl/
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Czy Zamawiający uwzględni sugestię Wykonawcy i zmodyfikuje zapis w załączniku do 

SIWZ Ogólne warunki umowy, zgodnie z poniższą propozycją: „Zamawiającemu przysługuje 

kara umowna za niezgłoszenie się po odbiór przesyłek w oznaczonym dniu, w wysokości 

200% opłaty za jeden odbiór”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 6 ust. 4. Umowy. 

Zamawiający dopuszcza katalog wyjątków w postaci działania siły wyższej oraz innych 

zakłóceń w pracy Wykonawcy o charakterze stałym, a zatem okoliczności 

uniemożliwiających wykonanie usługi w całości lub w jakiejkolwiek części, przykładowo: 

władcze działania organów państwowych, samorządowych oraz organizacji 

międzynarodowych, zmianę przepisów prawa, działania wojenne i inne operacje wojskowe, 

rozruchy, niepokoje społeczne, strajki, ograniczenia i zakazy wydane przez właściwe władze, 

stany nadzwyczajne, w tym stan wojenny lub wyjątkowy na całości lub na jakiejkolwiek 

części terytorium Polski, konflikty zbrojne, ataki terrorystyczne, działalność przestępczą osób 

trzecich, lokauty, powodzie, pożary, awarie energetyczne oraz działanie innych sił przyrody.  

   

Pytanie nr 10 

Zamawiający w § 6 ust 5 wzoru umowy wskazuje, że ma prawo zlecić usługę odbioru 

przesyłek innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie 

odbierze od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie. 

Zgodnie z zapisami tego punktu Wykonawca nie ma wpływu na koszt realizacji zastępczego 

wykonania usługi jak i na wybór podmiotu, który miałby świadczyć tego typu usługę. Brak 

jest również określenia sposobu i kryteriów, jakimi Zamawiający kierowałby się przy 

wyborze.  

W nawiązaniu do zapisów §6 ust 4 wzoru umowy Wykonawca  stwierdza, że na podstawie 

zapisów §6 ust 5 wzoru umowy Zamawiający ma możliwość podwójnego ukarania 

Wykonawcę. 

W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, proponuje 

się usunięcie §6 ust 5 wzoru umowy w całości. 

W przypadku nieprzychylenia się do wniosku Wykonawcy, wykonawca prosi o precyzyjne 

określenie kryteriów, którymi w takiej sytuacji będzie się kierował Zamawiający przy 

wyborze podmiotu wykonującego zastępcze wykonanie usługi oraz określił katalog wyjątków 

wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się na zmianę zapisów w § 6 ust.5 na następujące: „Jeżeli w przypadku, 

o którym mowa w ust. 4, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie usługi innemu operatorowi, 

kosztami poniesionymi z tytułu wykonania tej usługi obciąży Wykonawcę chyba, że brak 

realizacji usługi wynikał z działania siły wyższej. W takim wypadku maksymalna wysokość 

obciążenia wykonawcy nie może przekroczyć 150 % opłaty jaką Zamawiający zapłaciłby 

Wykonawcy.” 

 Jest to o tyle istotne, że Zamawiający zdaje sobie sprawę z faktu zawarcia umowy z 

Wykonawcą na świadczenie tego typu usług, oraz w przypadku niedotrzymania terminu 

odbioru przesyłek będzie mógł nałożyć karę na Wykonawcę. Tym niemniej w kluczowych 

dla Zamawiającego sytuacjach Zamawiający zmuszony może być do dokonania zlecenia 

usług innemu operatorowi, który wykona tą usługę najszybciej w oparciu o cenniki 

http://www.ipn.gov.pl/
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powszechnie obowiązujące. Zamawiający zatem dokona wyboru podmiotu w oparciu o daną, 

konkretną zachodzącą potrzebę. 

 Jednocześnie proponowana zmiana wprowadza ograniczenie odpowiedzialności 

Wykonawcy w takim wypadku.  

 

 

Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do 

dnia 23 grudnia 2020 r. do godziny 11.00, jednocześnie informując o publicznym otwarciu 

ofert w dniu 23 grudnia 2020 r. o godzinie 11.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 

Reformackiej 3 w Krakowie. 
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