
Instytut Pamięci Narodowej                                                Szczecin, dnia 18.12.2020 r. 
 KŚZpNP 
Oddział w Szczecinie  
 

Wykonawcy 
zainteresowani złożeniem oferty 

 
 
dotyczy: ogłoszenia o „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 niedoręczonych oraz odbiór przesyłek i dokumentów nadawczych z siedziby 
Zamawiającego na okres od 01.01.2021 – 31.12.2023 r.  
 

OVISZ-281-5(6)/20 

 

 
W odpowiedzi na pytania dotyczące Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie 

świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Instytutu Pamięci 
Narodowej – KŚZpNP Oddział w Szczecinie informujemy: 

 
Pytanie nr 1 

W Załączniku nr 2 do SIWZ Opisie Przedmiotu Zamówienia dot. Świadczenia usług przesyłek 
kurierskich w obrocie krajowym w ust. 4 Zamawiający wymaga, aby przesyłki odebrane do godz. 16:00 
były doręczone następnego dnia do godziny 12:00. 
Wykonawca uprzejmie informuję, iż gwarantuje doręczenie przesyłek kurierskich w następnym dniu 
roboczym po dniu ich nadania tylko w serwisie z wykupionymi usługami dodatkowymi tj. doręczenie do 
godziny 8:00, 9:00, 12:00, doręczenie na wskazaną godzinę, z zastrzeżeniem spełnienia łącznie 
poniższych warunków: 

- nadanie przesyłki w mieście wojewódzkim za pośrednictwem kuriera w siedzibie Zamawiającego do 
godziny 17:00, a w pozostałych miejscowościach do godziny 15:00,  

- usługa świadczona jest po pozytywnej weryfikacji możliwości jej wykonania przez Wykonawcę. 

Przy świadczeniu usługi stosowane są następujące wykazy, przewodniki i narzędzia dostępne na 
stronie www.pocztex.pl  
 Ponadto w przypadku doręczenia przesyłki z wykupioną dodatkową usługą - doręczenia do godziny 
8:00, adres doręczenia/miejscowość musi być zawarta w Wykazie dostępnych relacji, zamieszczony 
pod poniższym linkiem. 
https://www.pocztex.pl/jowisz/uploads/2020/04/Wykaz-relacji-dla-przesylek-Pocztex-Ekspres-24-z-
usluga-dodatkowa-.pdf  
Wykonawca informuje, aby usługa doręczenie do godziny 08:00, była zrealizowana masa przesyłki 
nie może przekraczać wagi 2 kg oraz niezbędna jest przed jej nadaniem pozytywna weryfikacja zgodnie 
z wykazanymi relacjami określonymi w „Wykazie relacji dla przesyłek nadanych w serwisie Ekspres 24 
z usługami dodatkowymi: „Doręczenie do 8:00”.  
Wykaz dostępny jest pod poniższym linkiem. 
https://www.pocztex.pl/jowisz/uploads/2020/04/Wykaz-relacji-dla-przesylek-Pocztex-Ekspres-24-z-
usluga-dodatkowa-.pdf  

 
W związku z powyższym, czy Zamawiający jest skłonny zaakceptować spełnienie omówionych powyżej 
warunków?  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający po ponownej analizie zapotrzebowania i kryteriów wskazanych przez pytającego jest 

skłonny zaakceptować warunki realizacji tej usługi. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza 

http://www.pocztex.pl/
https://www.pocztex.pl/jowisz/uploads/2020/04/Wykaz-relacji-dla-przesylek-Pocztex-Ekspres-24-z-usluga-dodatkowa-.pdf
https://www.pocztex.pl/jowisz/uploads/2020/04/Wykaz-relacji-dla-przesylek-Pocztex-Ekspres-24-z-usluga-dodatkowa-.pdf
https://www.pocztex.pl/jowisz/uploads/2020/04/Wykaz-relacji-dla-przesylek-Pocztex-Ekspres-24-z-usluga-dodatkowa-.pdf
https://www.pocztex.pl/jowisz/uploads/2020/04/Wykaz-relacji-dla-przesylek-Pocztex-Ekspres-24-z-usluga-dodatkowa-.pdf


modyfikację pkt. 4 „Świadczenia usług przesyłek kurierskich w obrocie krajowym” zawarty w Załączniku 

Nr 2 do SIWZ w następujący sposób:  

„Terminy doręczania przesyłek kurierskich: odebrane do godz. 15:00 winny być doręczane następnego 

dnia do godz. 12:00.” 

 

Pytanie nr 2 

W Załączniku nr 2 do SIWZ Opisie Przedmiotu Zamówienia dot. Świadczenia usług  przesyłek 

kurierskich w obrocie krajowym w ust. 6 Zamawiający zawarł zapis: 

„Wypełniony czytelnie przez kuriera list przewozowy musi zawierać imię i nazwisko osoby zlecającej 
daną wysyłkę.” 

Uprzejmie informujemy, że to Nadawca zobowiązany jest do wypełnienia nalepki adresowej zgodnie 
z nadrukiem, w sposób trwały i czytelny (czarnym lub niebieskim kolorem, maszynowo, komputerowo 
lub długopisem – mocno dociskając), bez skreśleń i poprawek, w szczególności podania prawidłowego 
adresu Nadawcy i Adresata oraz kodu pocztowego. 

Wykonawca nie może brać na siebie odpowiedzialności za spełnienie powyższego zobowiązania 
Nadawcy oraz  dodatkowo legitymować Pracownika Zamawiającego stwierdzając jego tożsamość jako 
Nadawcy przesyłki i dopisywać te dane na nalepce adresowej. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszego zapisu. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje powyższą propozycję Wykonawcy i wykreśla pkt. 6 „Świadczenia usług 

przesyłek kurierskich w obrocie krajowym” 

  

Pytanie nr 3 

W udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 11 (numeracja Poczty nr 10) Zamawiający nie wyraził zgody na 

zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę zapisów zawartych w Wzorze Umowy w § 5 ust. 8,  dot. 

kwestii regulowania faktur VAT przez Zamawiającego. 

Jednakże  Zamawiający w udzielonej odpowiedzi dopuszcza ewentualną zmianę w § 5 ust. 8  Wzorze 
Umowy na przedmiotowy zapis: 

„Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT 
Zamawiającemu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę”. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że powyższy zapis w całości zmienia w § 5 ust. 8  
w Wzorze Umowy? 

W przypadku udzielenia przez Zamawiającego innej odpowiedzi, prosimy o podanie całej treści 
przedmiotowego zapisu, celem uniknięcia ewentualnych niejasności omawianego zapisu. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że powyższy zapis w całości zmienia w § 5 ust. 8 we Wzorze Umowy. 

 

Pytanie nr 4 

W udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 12 (numeracja Poczty nr 8) dot. § 5 ust. 5 Wzoru Umowy, 

Zamawiający nie wyraził zgody na zmianę zapisów  proponowaną przez Wykonawcę.   

Prosimy o wyjaśnienie co ma na myśli Zamawiający w § 5 ust. 5: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo wysyłania przesyłek o niestandardowych parametrach 
i nieprzewidzianych w Formularzu asortymentowo-cenowym.” 

Ponadto prosimy o podanie rodzaju usługi, gabarytów i wszystkich wymiarów przesyłek 
o „niestandardowych parametrach”. 
 



 

Odpowiedź: 

Zapisem § 5 ust. 5 Zamawiający zastrzega, że może chcieć wysyłać różne przesyłki o różnych 

gabarytach, nie uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia i tym samym w formularzu 

asortymentowo-cenowym. Dla Zamawiającego jasne jest, że tego typu usługi wykonywane będą pod 

warunkiem ich świadczenia przez Wykonawcę, na ogólnych zasadach określonych w Jego 

regulaminach i zgodnie z obowiązującym w dniu nadania ogólnym cennikiem Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 5 

W udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 13 (numeracja Poczty nr 9) dot. § 6 ust. 4 w Wzorze Umowy, 

Zamawiający nie wyraził zgody na zmianę zapisów proponowaną przez Wykonawcę.   

Wykonawca zwraca się ponownie z prośbą o rozważanie zamiany zapisu w § 6 ust. 4 w Wzorze Umowy 
na następujący: 

 
„Zamawiającemu przysługuje kara umowna za niezgłoszenie się po odbiór przesyłek w oznaczonym 
dniu, w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający po ponownym przeanalizowaniu zapisów w § 6 ust. 4 we Wzorze Umowy dopuszcza 

następującą zmianę:  

„Zamawiającemu przysługuje kara umowna za niezgłoszenie się po odbiór przesyłek w oznaczonym 

dniu, w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór, przy czym opłata za jeden odbiór stanowi 1/20 opłaty 

miesięcznej brutto za realizację usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego.” 

 

Pytanie nr 6 

W udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 16 (numeracja Poczty nr 12) dot.  § 6 ust. 7 w Wzorze Umowy,  

Zamawiający nie wyraził zgody na zmianę zapisów  proponowaną przez Wykonawcę.   

Mając na uwadze brak zgody Zamawiającego na modyfikację przedmiotowego zapisu, daje to 
bezwarunkowe prawo Zamawiającemu do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez 
możliwości pisemnego wezwania Wykonawcy do ustosunkowania i wypowiedzenia się w określonym 
terminie np. 14 dni do przedmiotu sprawy. 

Ponadto mając na uwadze 36 miesięczny czas trwania umowy i nałożoną przez Zamawiającego karę 
umowną stawia to Wykonawcę w sytuacji wypłacenia dotkliwie wysokiego odszkodowania biorąc pod 
uwagę np. rozwiązanie umowy w pierwszych miesiącach trwania umowy. 

Wykonawca zwraca się ponownie z prośbą o rozważanie zamiany zapisu, iż w przypadku 
niewłaściwego wykonywania usługi Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na jakość 
wykonanych usług zgodnie z zapisami Regulaminów świadczenia usług Wykonawcy.  

Za nieterminową realizację usług przysługuje Zamawiającemu odszkodowanie na zasadach 
określonych w Regulaminie usługi zgodnie z Ustawą Prawo Pocztowe. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający po ponownym przeanalizowaniu zapisów w § 6 ust. 7 we Wzorze Umowy modyfikuje treść 

tego ustępu w następujący sposób:  

„W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiający będzie 

starał się wyjaśnić nieprawidłowości w sposób polubowny, w szczególności poprzez złożenie reklamacji 

na jakość wykonywanych usług zgodnie z zapisami regulaminów świadczenia usług Wykonawcy. 

W przypadku powtarzającego się nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy 

Zamawiający może jednak wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, przy czym 

Zamawiający zobowiązany jest uprzednio wezwać Wykonawcę na piśmie do ustosunkowania się, 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, do zarzutów nienależytego wykonywania przedmiotu 

umowy.”. 



 

Jednocześnie z powyższej zmiany wynika potrzeba doprecyzowania zapisu § 6 ust. 8 we Wzorze 

Umowy w następujący sposób:  

„W sytuacji, o której mowa w ust. 1 i ust. 7 zdanie drugie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 4% wynagrodzenia brutto, stanowiącego różnicę pomiędzy wynagrodzeniem 

maksymalnym, o którym mowa w § 4 ust. 1, a sumą zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy (do 

dnia odstąpienia lub wypowiedzenia umowy) usług, wynikających z wystawionych faktur.”. 

 


