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 Do Wykonawców 
 
 
Dotyczy zapytania ofertowego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym  
na potrzeby Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego 
 

 
Odpowiedzi 

 
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1 
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o aktualizacje Załącznika nr 3 do ZO. Zgonie w Regulaminem 
Wykonawcy przesyłki listowe Wykonawca przyjmuje w trzech formatach:  
 
FORMAT S to przesyłki o wymiarach: MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 
90 x 140 mm, MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, 
szerokość 160 mm.  
FORMAT M to przesyłki o wymiarach: MINIMUM wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 
x 140 mm, MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, 
szerokość 230 mm  
FORMAT L to przesyłki o wymiarach: MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 
90 x 140 mm MAKSIMUM - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych 
wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.  
 
Maksymalne wagi poszczególnych formatów to:  
Format S do 500 g  
Format M do 1000 g  
Format L do 2 000 g 
 
 
 Wykonawca proponuje następujący zapis: 
 

Nazwa usługi Jest Powinny być 

Np.: Listy zwykłe ekonomiczne do 350g Format S do 500g 

ponad 350g do 1000g Format M do 1000g 

ponad 1000g do 2000g Format L do 2000g 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający  modyfikuje załącznik nr 3 – Formularz cenowy do ZO. 
 



Pytanie nr 2 
Zamawiający w Załączniku nr 1 do ZO w pkt 21 umieścił następujący zapis: „W przypadku 
nieobecności adresata pod wskazanym przez Zamawiającego adresem, przedstawiciel Wykonawcy 
pozostawia zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie doręczenia przesyłki pocztowej ze wskazaniem 
gdzie i kiedy adresat może ją odebrać. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni 
liczonych od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo. W tym terminie przesyłka 
jest „awizowana” dwukrotnie. Po upływie terminu odbioru, przesyłka pocztowa zwracana jest 
Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny niedoręczenia tej przesyłki adresatowi.” Wykonawca 
zwraca się z uprzejmą prośba o zmianę zapisu na następujący: „W przypadku nieobecności adresata 
pod wskazanym przez Zamawiającego adresem, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia 
zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie doręczenia przesyłki pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy 
adresat może ją odebrać. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni liczonych od dnia 
następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo. W tym terminie przesyłka jest „awizowana” 
powtórnie. Po upływie terminu odbioru, przesyłka pocztowa zwracana jest Zamawiającemu wraz z 
podaniem przyczyny niedoręczenia tej przesyłki adresatowi.”  
Zaproponowany zapis jest zgodny z Regulaminem świadczenia usług powszechnych Wykonawcy oraz 
Ustawą Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i tym samym zmienia zapis w pkt 21 w załączniku nr 1 do ZO.  
 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z aplikacji internetowej do tworzenia 
elektronicznych zestawień nadawanych przesyłek listowych? Elektroniczne zestawienia są rozumiane 
jako elektroniczne potwierdzenia nadania przesyłek poleconych oraz zwykłych (zbiorczo). Wykluczają 
one konieczność przygotowywania zestawień w wersjach papierowych. Aplikacja jest udostępniana 
przez Wykonawcę za darmo. Umożliwia ona również śledzenie przesyłek, tworzenie raportów i 
zestawień ilościowych dotyczących nadanych przesyłek, oraz obsługę przesyłek nadanych z usługa 
kompleksową EPO.  
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z aplikacji internetowej do tworzenia elektronicznych 
zestawień nadawanych przesyłek listowych. 
 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru, które 
jest zamiennikiem papierowego Potwierdzenia Odbioru. Przy wysyłce przesyłek rejestrowanych 
Zamawiający będzie miał możliwość wskazania usługi kompleksowej Potwierdzenie Odbioru lub 
Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru. Opłata za usługę jest taka sama niezależnie od formy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru. 
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