
  W dniu 08.11.2021 r. wpłynęły do zamawiającego pytania o poniższej treści: 

 

 

1. W § 2 ust 12 Zamawiający określił terminy doręczania przesyłek zagranicznych, niestety nie wziął pod uwagę 
czasu przeznaczonego na dokonanie odprawy celnej która nie jest zależna od Wykonawcy.   

Czy Zamawiający byłby skłonny zaakceptować przewidywane terminy doręczenia wskazane w załączniku nr 1 

do niniejszego pisma.   

Odpowiedź na pytanie:  Zamawiający wyraża zgodę na zmiany i zmieni treść umowy. 

2. Zamawiający Wzorze umowy w § 2 ust. 12 umieścił zapis:  

„Przesyłki kurierskie doręczane adresatom w dniu następnym na terenie kraju:  

- do godziny 08:00,  

- do godziny 09:00,  

- do godziny 12:00,  

 

Informujemy, iż zapewniamy doręczenie przesyłek kurierskich w następnym dniu roboczym po dniu ich nadania 

tylko w serwisie z dodatkowo płatną usługą doręczenie na wskazaną godzinę: do godziny 8:00, 9:00, 12:00 z 

zastrzeżeniem spełnienia łącznie poniższych warunków: 

- nadanie przesyłki w mieście wojewódzkim za pośrednictwem kuriera w siedzibie Wykonawcy do godziny 

17:00, a w pozostałych miejscowościach  do godziny 15:00,  

- usługa świadczona jest po pozytywnej weryfikacji możliwości jej wykonania przez Wykonawcę. 

 Ponadto w przypadku doręczenia przesyłki z wykupioną dodatkową usługą - doręczenia do godziny 8:00, adres 

doręczenia/miejscowość musi być zawarta w Wykazie dostępnych relacji, zamieszczony pod poniższym 

linkiem. 

https://www.pocztex.pl/jowisz/uploads/2020/04/Wykaz-relacji-dla-przesylek-Pocztex-Ekspres-24-z-usluga-

dodatkowa-.pdf  

Informujemy, aby usługa doręczenie do godziny 08:00, była zrealizowana masa przesyłki nie może przekraczać 

wagi 2 kg oraz niezbędna jest przed jej nadaniem pozytywna weryfikacja zgodnie z wykazanymi relacjami 

określonymi w „Wykazie relacji dla przesyłek nadanych w serwisie Ekspres 24 z usługami dodatkowymi: 

„Doręczenie do 8:00”.  

Wykaz dostępny jest pod poniższym linkiem. 

https://www.pocztex.pl/jowisz/uploads/2020/04/Wykaz-relacji-dla-przesylek-Pocztex-Ekspres-24-z-usluga-

dodatkowa-.pdf  

W związku z powyższym prosimy o informację, czy przedstawione możliwości wykonywania usługi są dla 

Zamawiającego  do zaakceptowania? 

Odpowiedź na pytanie:  Zamawiający zmieni treść umowy. 

3. W Opisie przedmiotu zamówienia w ust. 33 pkt. 4) Zamawiający powołuje się, iż przesyłki będą nadawane 
również w trybie KPA,  

Prosimy o potwierdzenie, że po dokonaniu wyboru Wykonawcy usług Zamawiający załączy do  umowy na 

wykonywanie usług pocztowych załączniki dotyczące realizacji usług pocztowych zgodnych z Regulaminami 

usług Wykonawcy uwzględniające postanowienia zawarte w zamówieniu oraz wzory potwierdzeń odbioru:  

 Formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych w obrocie krajowym w trybie określonym 
Kodeksem postępowania administracyjnego(postępowanie administracyjne) 

 

 



Wymogi techniczne:  

1) gramatura papieru: papier offsetowy BD 140 – 200 g/m2; 
2) wymiar druku*:  

 minimalne: 90 x 140 mm (część środkowa, bez listew bocznych);  

 optymalne wymiary: 
a) część środkowa, bez listew bocznych: 100 x 140 mm, 
b) całość druku, tj. część środkowa + listwy boczne: 100 x 160 mm; 

* wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją 2 mm  

3) listwy po obu stronach, perforacja pionowa pozwalająca na wyrwanie środkowej części druku, bez jego 
uszkodzenia; 

4) co najmniej 5 mm pasek kleju gwarantujący przyczepność do różnego rodzaju podłoża w 
zróżnicowanym zakresie temperatur, zabezpieczony osłoną. 

Adres nadawcy przesyłki: 

- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w dolnej prawej części w minimalnej 

odległości:  

 40 mm od górnego 
brzegu; 

 5 mm od prawego 
brzegu; 

 15 mm od dolnego 
brzegu.  

Adres adresata przesyłki: 

- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w górnej lewej części.  

 

Odpowiedź na pytanie:  Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z trybu KPA i zmienia treść  Opisu 

Przedmiotu Zamówienia 



4. W związku dodatkowymi pytaniami oraz krótkim okresem pozostającym do złożenia oferty zwracamy się z 
prośbą o wydłużenie terminu składania ofert i wskazanie terminu który umożliwi potencjalnym Wykonawcom 
zapoznanie się z odpowiedziami Zamawiającego przygotowanie i złożenie oferty uwzględniając święto 
przypadające na 11.11.2021r.   Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 17.11.2021r.   

Odpowiedź na pytanie:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert do dnia 17.11.2021 r. 

 


