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którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych dla Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku 

znak postępowania OVIGd-280-5/18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Rozdział II ust. 3 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 
 
„Oferty przygotowane zgodnie z niniejszym ogłoszeniem należy złożyć do 07.12.2018 
roku do godziny 10:00 na adres wskazany w pkt I.2, w kancelarii ogólnej. Otwarcie ofert 
nastąpi 05.12.2018 roku o godzinie 10:10 w siedzibie zamawiającego, wskazanej w pkt I.2 
w pokoju nr 1.12.” 
 

2. Rozdział VII ust. 7 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 
„Ofertę należy 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-280-5/18 
NIE OTWIERAĆ przed 07.12.2018 r. godz. 10:10” 

 
3. Rozdział IV ust. 1 lit. c) ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 

 
„posiada w każdej gminie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej jedną, stałą 
placówkę pocztową, w rozumieniu art. 3 pkt. 15) ustawy z dnia  23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.), czynną we wszystkie dni 
od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni będącymi dniami ustawowo wolnymi 
od pracy, według stanu na dzień składania ofert.” 
 

4. Załącznik nr 1 ust. 1 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 
„Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 
i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu 
przesyłek pocztowych oraz zwrocie przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.).” 
 

5. Załącznik nr 4 lit. e), f), g), h) ogłoszenia otrzymują numerację odpowiednio a), b), c), d). 
 

6. Załącznik nr 4 lit. c) otrzymuje brzmienie: 
„posiada w każdej gminie na terenie Rzeczpospolitej co najmniej jedną, stałą placówkę 
pocztową, w rozumieniu art. 3 pkt. 15) ustawy z dnia  23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.), czynną we wszystkie dni od 
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni będącymi dniami ustawowo wolnymi 
od pracy*,” 



 
7. Załącznik nr 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
1. „Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług pocztowych zgodnie z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa w zakresie świadczenia usług pocztowych, 
międzynarodowymi przepisami pocztowymi oraz regulaminami świadczenia usług 
Wykonawcy obowiązującymi w dniu świadczenia usługi, w szczególności z ustawą z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. 
zm.).” 

 
8. Załącznik nr 5 § 4 ust. 28, 29, 30 ogłoszenia otrzymują numerację odpowiednio ust. 1, ust. 

2, ust. 3. 
 

9. Załącznik nr 5 § 4 ust. 1 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 
„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 2018 r., poz. 
2188 z późn. zm.), aktach wykonawczych oraz regulaminach Wykonawcy.” 
 

10. Załącznik nr 5 § 9 ust. 2 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 
„W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) oraz 
regulaminy świadczenia usług Wykonawcy.” 
 

11. Rozdział V ust. 3 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 
„Jeżeli wykonawca ustanowił pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie pisemnej 
w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.” 
 

12. Rozdział VIII ust. 3 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 
„Cena musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania 
zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem przyjmowania, sortowania, przemieszczania 
i doręczania przesyłek pocztowych, kosztów korzystania z usług pocztowych operatora 
wyznaczonego, innych warunków zawartych we wzorze umowy określonym w załączniku 
nr 5 ogłoszenia, a także opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów stosowanych 
przez wykonawcę. Zamawiający oświadcza, że w przypadku usług dodatkowych i 
komplementarnych, które nie zostały wskazane w formularzu cenowym, a są świadczone 
przez Wykonawcę do usług objętych zamówieniem zastosowanie będą miały stawki cenowe 
wg cennika Wykonawcy obowiązującego w dniu realizacji usługi.” 
 

13. Ust. 3 załącznika nr 1 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 



„Przekazanie przesyłek pocztowych i dokumentów nadawczych, o których mowa w ust. 2, 
do urzędu pocztowego celem zachowania ustawowych terminów nadania będzie 
następowało w tym samym dniu, w którym nastąpił ich odbiór.” 
 

14. Wykreśla się ust. 4 załącznika nr 1 ogłoszenia. 
 

15. Załącznika nr 1 ust 8 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 
„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 ogłoszeniu, które będą wyceniane dodatkowo 
zgodnie z aktualnie obowiązującym w dniu nadania przesyłek pocztowych cennikiem 
Wykonawcy.” 

 
16. Załącznik nr 1 ust. 10 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 

Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem umowy, należy rozumieć przesyłki, nie 
będące przesyłką listową o wadze do 10 000g (paczka krajowa) lub do 20 000g (paczka 
zagraniczna), tj.: 

a) paczki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, 
b) paczki rejestrowane najszybszej kategorii, 
c) paczki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii oraz paczki najszybszej 

kategorii doręczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 
d) paczki z zadeklarowaną wartością – paczki rejestrowane, za których utratę, ubytek 

zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości 
przesyłki podanej przez nadawcę, 

oraz wymiarach, z których największy nie przekracza 1500mm, a suma długości i największego 
obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość przekracza 3000mm.” 

 
17. Wykreśla się w załączniku nr 1 ogłoszenia ust. 12, ust, 13, ust. 14, ust. 15, ust. 19. 

 
18. Załącznik nr 1 ust. 20 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 

„Przyjęcie przesyłek pocztowych przez wykonawcę będzie każdorazowo potwierdzane 
pieczęcią, podpisem i datą w pocztowej książce nadawczej przesyłek rejestrowanych i na 
zestawieniu ilościowym przesyłek nierejestrowanych. Zamawiający będzie korzystał z 
wzorów uzgodnionych z Wykonawcą.” 
 

19. Załącznik nr 1 ust. 22 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i dostarczenia Zamawiającemu bezpłatnych 
formularzy zwrotnych potwierdzeń odbioru w postępowaniu ogólnym (formularze w 
kolorze żółtym). W przypadku druków zwrotnego potwierdzenia odbioru w postepowaniach 
szczególnych Zamawiający będzie stosował druki własnego nakładu według wzoru 
uzgodnionego z Wykonawcą.” 



 
20. Załącznik nr 1 ust. 23 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający zobowiązany jest do umieszczenia na przesyłkach pocztowych nazwy 
odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej dla 
przesyłek rejestrowanych), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet, ze 
zwrotnym poświadczeniem odbioru), umieszczania nadruku (pieczątki) określającej pełną 
nazwę i adres zamawiającego na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki oraz 
oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę według wzoru Wykonawcy. 
Zamawiający uprawniony jest do umieszczania na przesyłkach pocztowych również innych 
informacji, w szczególności związanych z prowadzonymi przedsięwzięciami edukacyjno-
historycznymi zgodnie z wymaganiami w zakresie adresowania i opakowania przesyłek 
listowych obowiązującymi u Wykonawcy.” 
 

21. Załącznik nr 1 ust. 26 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przesyłki i paczki pocztowe do każdego 
wskazanego przez Zamawiającego miejsca w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczpospolita 
Polska.” 
 

22. Załącznik nr 5 § 1 ust. 1 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 
„Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz jednostek organizacyjnych 
Zamawiającego: 
a) usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, 

sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych oraz zwrocie przesyłek 
niedoręczonych, 

b) usług odbierania korespondencji od Zamawiającego. 
 

23. Załącznik nr 5 § 1 ust. 3 ogłoszenia otrzymuje 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 w każdy dzień 
roboczy w godzinach od 9:00 do 11:00.” 
 

24. Załącznik nr 5 § 3 ust. 4 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 
„Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie suma opłat za przesyłki pocztowe 
faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia w danym 
okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów 
nadawczych i oddawczych oraz opłata za świadczenie usługi odbioru korespondencji od 
Zamawiającego.” 
 

25. W załączniku nr 5 § 3 ust. 6 ogłoszenia po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie drugie 
w brzmieniu: 
„W przypadku usług dodatkowych i komplementarnych, które nie zostały wskazane w 
formularzu cenowym, a są świadczone przez Wykonawcę do usług objętych zamówieniem, 
zastosowanie będą miały cenniki Wykonawcy aktualne na dzień realizacji usługi.” 



 
26. Załącznik nr 5 § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania droga elektroniczną faktur wystawianych 
przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami w formacie PDF. (szczegółowe 
zapisy techniczne w powyższym zakresie zostaną uzgodnione z wykonawcą, po wyborze 
oferty).” 
 

27. Wykreśla się ust. 9 w § 3 załącznika nr 5 ogłoszenia. 
 

28. Załącznik nr 5 § 4 ust. 3 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia 
po przeprowadzeniu postepowania potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej 
kary.” 
 

29. Załącznik nr 5 § 6 ust. 1 lit. c) ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 
„zmiany stawki podatku od towarów i usług,” 
 

30. Załącznik nr 5 § 6 ust. 3 lit. ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 
„W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. d)-e), skutkujących koniecznością 
podniesienia opłat pocztowych, Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu 
w jaki sposób zmiany wpływają na koszty wykonywania umowy, przedstawiając w 
szczególności kalkulacje cenowe wszystkich elementów mających wpływ na ostateczną 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.” 
 

31. Rozdział II ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
zawartych we wzorze umowy określonym w załączniku nr 5 ogłoszenia. Zamawiający po 
wyborze oferty dopuszcza możliwość wprowadzenia do umowy zapisów i załączników 
precyzujących techniczne zasady jej realizacji oraz obowiązujące u wykonawcy klauzule w 
przedmiocie RODO”. 
 

 


