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WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  

NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH  

DLA ODDZIAŁU IPN-KŚZpNP W GDAŃSKU 

 

 

  

1. Załącznik nr 1 OPZ ust. 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie ust. 7 poniższego brzmienia: 

„7. Wymienione w formularzu ofertowym rodzaje i wolumen przesyłek są wielkościami 

szacunkowymi i służą jedynie określeniu wielkości zamówienia oraz porównaniu złożonych 

ofert. Zamawiający nie gwarantuje, że zamówienie zostanie zrealizowane w opisanym 

rozmiarze. Wykonawca wyraża zgodę na zmiany ilościowe i rodzajowe przesyłek pocztowych 

nadawanych przez Zamawiającego i nie będzie dochodził od Zamawiającego roszczeń z tego 

tytułu. Zamawiający dopuszcza nadawanie przesyłek pocztowych niewyszczególnionych w 

formularzu cenowym, które będą wyceniane dodatkowo zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

w dniu nadania przesyłek pocztowych cennikami i regulaminami Wykonawcy.” 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmienia ust. 7 załącznika nr 1 OPZ w zaproponowany sposób. 

  

 

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

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie ust. 3 poniższego brzmienia: 

„3. Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, iż doręczanie Zamawiającemu przesyłek 

pocztowych nadanych u Wykonawcy przez osoby trzecie i adresowanych do Zamawiającego 

będzie następowało codziennie w każdy dzień roboczy w godzinach pracy Zamawiającego. 

Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy.” 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający §1 ust. 3 załącznika nr 4 nadaje następujące brzmienie: 

„Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, iż doręczanie Zamawiającemu przesyłek 

pocztowych nadanych u Wykonawcy przez osoby trzecie i adresowanych do Zamawiającego 

będzie następowało codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy w następujących godzinach: 

a) w poniedziałki – od 9:00 do 12:00, 

b) we wtorki, środy, czwartki, piątki – od 9:00 do 11:00.” 



  

3. Załącznik nr 4 Projekt umowy §3 

Wykonawca prosi o dodanie ust. 16 w brzmieniu: 

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

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie akceptuje dodania kolejnego ustępu w zaproponowanym brzmieniu. 

 

  

4. Załącznik nr 4 Projekt umowy §4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie §4 poniższego brzmienia: 

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy oraz związane z tym uprawnienia Zamawiającego są określone w ustawie 

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 z późn. 

zm.), aktach wykonawczych do tej ustawy oraz regulaminach Wykonawcy”. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmienia §4 załącznika nr4 w zaproponowany sposób. 

 

 

5. 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. 

 

 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż mając na uwadze treść pkt. IV.2 ogłoszenia, 

przedłuża termin składania ofert do dnia 23.12.2020 r.  

 

Punkt II.2 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 

„Oferty przygotowane zgodnie z niniejszym ogłoszeniem należy złożyć do 23.12.2020 roku 

do godziny 9:00 na adres wskazany w pkt I.2, w kancelarii ogólnej. Otwarcie ofert nastąpi 

23.12.2020 roku o godzinie 9:10 w siedzibie zamawiającego, wskazanej w pkt I.2. 

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.” 

 

Punkt VII.6. ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku składania oferty w formie tradycyjnej (papierowej), należy ją złożyć w 

nieprzejrzystej kopercie, zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści i 



zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, opatrzonej w nazwę (firmę) oraz 

dane adresowe wykonawcy i oznaczonej w następujący sposób: 

 

Instytut Pamięci Narodowej 

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

Oddział w Gdańsku 

 

al. Grunwaldzka 216 

80-266 Gdańsk 

 

Oferta w postępowaniu OVIGd-280-8/20 

NIE OTWIERAĆ przed 23.12.2020 r. godz. 9:10” 

 

 

 

 

 

 

 

 


