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WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA NR 1
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą
w Puławach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców w postępowaniu na
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Zakładu
Pryszczycy PIWet-PIB z siedzibą w Zduńskiej Woli w okresie 12 miesięcy”.
Poniżej przedstawiamy treść zapytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1.
W dokumentacji przetargowej, Szczegółowym Opisie przedmiotu Zamówienia, Zamawiający
wskazuje, że doręczone zwrotne potwierdzenie odbioru winno zawierać czytelny podpis
odbiorcy.
W Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca wnosi do Zamawiającego o
modyfikację ust. 6 w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia odnośnie „…Doręczone zwrotne potwierdzenie odbioru winno zawierać czytelną
datę i czytelny podpis odbiorcy oraz datę i podpis osoby doręczającej”.
Prosimy o zastąpienie sformułowania „czytelny podpis” użyciem pojęcia „podpis” mającego
swoje oparcie w polskim prawodawstwie i orzecznictwie lub pozostawienie sposobu
potwierdzenia odbioru przesyłek zapisom regulaminu Wykonawcy. Wykonawca realizując
usługę doręczenia przesyłki adresatowi nie może żądać od odbiorcy umieszczenia czytelnego
podpisu. Zgodnie z literą prawa osoba odbierająca ma umieścić swój podpis, który ma
jednoznacznie identyfikować odbiorcę, nie oznacza to jednak, że znak graficzny związany z
nazwiskiem danej osoby musi zawierać wszystkie litery imienia lub nazwiska. Podpis winien
świadczyć o tym, że dana osoba chce zamieścić swoje nazwisko ewentualnie nazwisko i imię.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 2.
W dokumentacji przetargowej Szczegółowym Opisie przedmiotu Zamówienia Zamawiający
wskazuje, że Wykonawca będzie doręczał do Zamawiającego zwrotne potwierdzenia odbioru
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od adresata niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, jednak nie później niż w ciagu 7
dni kalendarzowych od dnia doręczenia..
Na podstawie art. 47 ustawy Prawo pocztowe Minister właściwy do spraw łączności określił
warunki wykonywania usług powszechnych, obejmujące m. in. wskaźniki czasu przebiegu
przesyłek w obrocie krajowym (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29
kwietnia 2013r w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora
wyznaczonego (Dz. U. z 2013r, poz. 545). W załączniku nr 1 do wymienionego
Rozporządzenia określony został czas przebiegu przesyłek listowych niebędących
przesyłkami listowymi najszybszej kategorii (m. in. potwierdzenie odbioru) na poziomie D+5
(97% przesyłek) oraz D+3 (85% przesyłek), gdzie D+X oznacza liczbę dni od dnia nadania
przesyłki do dnia jej doręczenia. W załączniku wskazano również udział liczby przesyłek
pocztowych doręczonych w określonym terminie do ogólnej liczby nadanych przesyłek
pocztowych, wyrażony w procentach.
Ze względu na wskaźniki procentowe, zgodnie z którymi Wykonawca, będący operatorem
wyznaczonym, zobowiązanym do stosowania wymienionego Rozporządzenia, nie jest
zobligowany do zachowania terminu 14-dniowego w 100%, Wykonawca wnioskuje, aby
Zamawiający zmodyfikował zapis dotyczący terminu doręczania potwierdzeń odbioru oraz
uwzględnił przepisy Rozporządzenia.
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisu na:
Wykonawca będzie doręczał do Zamawiającego zwrotne potwierdzenia odbioru od
adresata niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 3.
W dokumentacji przetargowej Zamawiający zamieścił warunek świadczenia usług pocztowych
do każdego miejsca w kraju i zagranicą.
Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację ust. 5 w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnośnie doręczania w każde miejsce w kraju i
zagranicą
W dokumentach przetargowych Zamawiający wymaga świadczenia usług pocztowych do
każdego miejsca w kraju i zagranicą.
Wykonawca informuje, że zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe jako wyznaczony operator
pocztowy zobowiązany jest do świadczenia usług pocztowych na terenie całego kraju. Z tego
też tytułu możemy wziąć odpowiedzialność za dostarczanie przesyłek na podany adres bądź
wskazany adres skrytki pocztowej na terenie kraju. Natomiast dostarczanie przesyłek za
granicą odbywa się przy udziale operatów międzynarodowych i w oparciu o przepisy
międzynarodowe.
W związku z powyższym prosimy o dokonanie modyfikacji zapisu.

Odpowiedz: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu na: „Przesyłki odebrane od
Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju na podany
adres bądź wskazany adres skrytki pocztowej i za granicą – w oparciu o przepisy prawa
międzynarodowego”.
Pytanie nr 4.
W Załączniku nr 3 do Ogłoszenia – Formularz cenowy dział przesyłki pocztowe zagraniczne
lp. 5 i 6 Zamawiający wskazał przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne.
Wykonawca informuje, że od 01.09.2020 r. nastąpiła modyfikacja cennika usług
powszechnych, która została zatwierdzona przez Prezesa Komunikacji Elektronicznej.
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W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie zmiany i potraktowanie wskazanych jako
priorytetowych.
Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację pozycji 5 i 6 (przesyłki pocztowe
zagraniczne) w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia – Formularz cenowy, poprzez dodanie ilości z
wyżej wymienionych pozycji do pozycji 1 do 4.

Odpowiedz: Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 3, pozycja 5 i 6 została usunięta.
Pytanie nr 5.
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem, czy w przypadku wyboru jego oferty
Zamawiający dopuści zamieszczenie w umowie zapisu o poniższej treści:
1. „Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest
………………………………….
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych
…………………………………………………..
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1
lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
4. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i
mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do
państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań
chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft
standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję
Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/productlicensing/products.aspx w części Data Protection Addendum (DPA).
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z ………….na
podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie
ochrony danych osobowych.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
przenoszenia danych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także
przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

Odpowiedz: Tak.

Zamawiający wprowadził stosowne zmiany w załączniku nr 1, 3.
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