INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ
im. Henryka Niewodniczańskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Znak sprawy: DZP.260.15.2022

Kraków, 23 maja 2022 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na:
świadczenie usług pocztowych dla IFJ PAN, znak sprawy: DZP.260.15.2022.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania
Wykonawcy, które wpłynęły drogą elektroniczną.
Pytanie 1
Zamawiający w Załączniku nr 1 do ogłoszenia, w opisie przedmiotu zamówienia, pkt 19 oraz
w Załączniku nr 4 do SWZ (Istotne postanowienia umowy), § 5, ust. 1 zawarł zapis:
„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przesyłek pocztowych adresowanych na
Zamawiającego tj. Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, do
Kancelarii Ogólnej, pokój 5212 lub 5213 (parter, budynek 5) codziennie w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach między 7:00 - 15:00".
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek. W definicji usługi pocztowej (art. 2 ust. 1 ustawy
Prawo pocztowe) nie mieści się doręczanie przesyłek - opłaconych przez innych nadawców i
nadchodzących do Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający określa wczesnoporanne
godziny doręczenia, które nie uwzględniają procesów pocztowych zachodzących przed fazą
doręczenia, jak np. przewóz do placówki oddawczej, rozdział materiału na rejony doręczeń,
uzupełnienie odpowiedniej dokumentacji, która będzie wynikała z obsługi rejonu doręczeń
dla danej lokalizacji.

ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
www.ifj.edu.pl
centrala: +48 12 662 8000

dyrektor: +48 12 662 8200
e-mail: dyrektor@ifj.edu.pl
fax: +48 12 662 8458

str. 1
NIP: PL 6750000444
REGON: 000326983
RIN: RIN-III-61/04

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ
im. Henryka Niewodniczańskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza wykreślenie wskazanych zapisów
codziennym doręczaniu przesyłek i potwierdzeń odbioru, ponieważ zapisy dotyczące
terminów doręczania przesyłek pocztowych (wskaźniki czasu przebiegu przesyłek
pocztowych w obrocie krajowym) uregulowane są Rozporządzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania
usług powszechnych przez operatora wyznaczonego oraz w ustawie Prawo pocztowe?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.
Pytanie 2
Zamawiający w Załączniku nr 1 do ogłoszenia, w opisie przedmiotu zamówienia, pkt 30
określił procedurę awizacyjną tożsamą z przepisami Regulaminu świadczenia usług
pocztowych.
Czy Wykonawca w związku z powyższym ma rozumieć, że niniejsza procedura dotyczy
wyłącznie przesyłek w obrocie krajowym? W przypadku przesyłek międzynarodowych
procedura oraz terminy awizacji mogą wynikać z odrębnych uregulowań prawnych i nie
odpowiadać wskazanym przez Zamawiającego kryteriom uniemożliwiając Wykonawcom
złożenie oferty.
Odpowiedź
Niniejsza procedura awizacyjna dotyczy wyłącznie przesyłek w obrocie krajowym.
Pytanie 3
Zamawiający w Załączniku nr 4 do SWZ (istotne postanowienia umowy), § 12, ust. 5 określił
karę umowną stosując zapis o treści: ,,Jeżeli Wykonawca nie nada odebranych od
Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie, o których mowa § 4 ust. 2 umowy,
zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200% opłaty za jeden
odbiór.
Zamawiający w Załączniku nr 1 do ogłoszenia, opis przedmiotu zamówienia w pkt 29 zapisał:
,,W przypadku pojawienia się zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca
wyjaśnia je z Zamawiającym telefonicznie. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z
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Zamawiającym lub usunięcia w dniu ich odbioru, nadanie odebranych przesyłek nastąpi w
następnym dniu roboczym."
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość wyjaśnienia niezgodności tym
samym nie powinien stosować kary umownej w tytułu nienadania przesyłek w dniu ich
odbioru.
Biorąc po uwagę powyższe czy Zamawiający usunie powyższy zapis z Załącznika nr 4 do SWZ,
§ 12, ust. 5?
Odpowiedź
Zapisy w załączniku nr 4 do SWZ (istotne postanowienia umowy), § 12, ust. 5 pozostają bez
zmian.
Pytanie 4
W Załączniku nr 4 do SWZ (istotne postanowienia umowy) w § 13 Zamawiający zastrzegł
prawo do wniesienia reklamacji dotyczących świadczonych usług. Niniejsza procedura
pozwala najdokładniej przeanalizować zaistniałe nieprawidłowości oraz zapewnia możliwość
ustosunkowania się wykonawcy do zarzutów. Czy w związku z powyższym wykonawca ma
rozumieć, że Zamawiający każdorazowo wpierw będzie korzystał z możliwości rozpatrzenia
sprawy na drodze reklamacji, a dopiero w przypadku braku jej rozpatrzenia nałoży kary
jednostronnie zgodnie z paragrafem § 12 ust. 8 oraz 9 umowy? Niniejsze rozwiązanie
pozwoli pełniej zrealizować § 18 umowy, w którym strony zobowiązują się dążyć do
polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych z wykonywania niniejszej umowy.
Odpowiedź
Zamawiający najpierw będzie korzystał z prawa do wniesienia reklamacji dotyczących
świadczonych usług, a dopiero w przypadku braku jej rozpatrzenia nałoży stosowne kary.
Pytanie 5
W Załączniku nr 2.2.1 do Ogłoszenia (formularz cenowy) Zamawiający przewiduje nadanie
przesyłek rejestrowanych listowych krajowych i zagranicznych.
Czy w związku z możliwością odmowy przyjęcia przez adresata przesyłki rejestrowanej
listowej i konieczności jej zwrotu do nadawcy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie
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formularza cenowego o pozycje dotyczące kosztu zwrotów konkretnych przesyłek
rejestrowanych listowych krajowych zagranicznych?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza rozszerzenie formularza cenowego o pozycje dotyczące kosztu
zwrotów konkretnych przesyłek rejestrowanych listowych krajowych zagranicznych. W
Załączniku nr 1 pkt. 10 oraz w Załączniku nr r 4 do SWZ (istotne postanowienia umowy ) w §
3 ust. 3 Zamawiający zastrzegł możliwość nadania przesyłek i usług nieujętych w formularzu
cenowym. W przypadku nadawania przez Zamawiającego przesyłek oraz korzystania z usług
nieujętych w formularzu cenowym, podstawą rozliczenia będą ceny z aktualnego cennika
usług pocztowych Wykonawcy, obowiązujące w dniu nadania przesyłek.
Pytanie 6
W Załączniku nr 2.2.1 do Ogłoszenia (formularz cenowy) Zamawiający przewiduje nadanie
paczek pocztowych krajowych.
Czy w związku z możliwością odmowy przyjęcia przez adresata paczki pocztowej krajowej i
konieczności jej zwrotu do nadawcy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie formularza
cenowego o pozycje dotyczące kosztu zwrotów konkretnych paczek pocztowych krajowych?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza rozszerzenie formularza cenowego o pozycje dotyczące kosztu
zwrotów konkretnych paczek pocztowych krajowych. W Załączniku nr 1 pkt. 10 oraz w
Załączniku nr 4 do SWZ (istotne postanowienia umowy) w § 3 ust. do SWZ § 3 Zamawiający
zastrzegł możliwość nadania przesyłek i usług nieujętych w formularzu cenowym. W
przypadku nadawania przez Zamawiającego przesyłek oraz korzystania z usług nieujętych w
formularzu cenowym, podstawą rozliczenia będą ceny z aktualnego cennika usług
pocztowych Wykonawcy, obowiązujące w dniu nadania przesyłek.
Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SWZ.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Za Komisję Przetargową
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