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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 OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w ust. 30  określa charakterystykę 

przesyłek listowych min. zagranicznych oraz w Formularzu cenowym w poz. 6 szacowane 

wolumeny przesyłek w obrocie zagranicznym. Przepisy Regulaminu świadczenia usług 

pocztowych oraz ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, 

umowy międzynarodowe zawarte w sposób dopuszczony przez prawo międzynarodowe 

dotyczące świadczenia usług pocztowych oraz wiążące regulaminy wykonawcze Światowego 

Związku Pocztowego nie przewidują realizacji usługi listu poleconego ekonomicznego 

zagranicznego, ani listu nierejestrowanego ekonomicznego zagranicznego. W obrocie 

międzynarodowym listy polecone oraz nierejestrowane traktowane są wyłącznie jako 

priorytetowe (najszybszej kategorii). 

  

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie Formularza 

cenowego. Pozostawienie zapisów w obecnej formie może wymagać od wykonawcy 

wycenienia usługi w koszcie przesyłki listowej priorytetowej powodując sztuczne zawyżenie 

oferty i wpływając na przewidywaną wartość zamówienia. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje formularz cenowy oraz opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

przepisami powszechnie obowiązującymi. 
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