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WAP.272.31.2019.MP                                                  Olsztyn, 6 istopada 2019 r. 

 

 

Wykonawcy 

 biorący udział w postępowaniu 

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WRAZ Z MODYFIKACJĄ (1) 

 

Dotyczy: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby 

Kuratorium Oświaty w Olsztynie i jego delegatur w Elblągu i Ełku.   

 

Zamawiający, Kuratorium Oświaty w Olsztynie informuje, że do w/w postępowania zostało 

złożone zapytanie. W związku z tym, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz  

z odpowiedzią. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż w związku z wprowadzonymi 

modyfikacjami do zapytania ofertowego nie zostaje przedłużony termin składania ofert. 

 
 

Pytanie Oferenta nr 1: 

„Zamawiający w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego w wykazie  rzeczowo-ilościowym 

w L.p. 8 wskazuje: „Przesyłki zagraniczne ekonomiczne priorytetowe (Europa)”  

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie ilości przesyłek w podziale na przesyłki listowe 

nierejestrowane priorytetowe  

i przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne celem prawidłowej wyceny usługi. 

Wykonawca wyjaśnia ,że w obowiązującym cenniku usług powszechnych w obrocie krajowym 

i zagranicznym zatwierdzonym przez Prezesa Komunikacji Elektronicznej dla usług 

powszechnych w obrocie zagranicznym przyjęto min. podział na : 

* przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe  

* przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający modyfikuje treść wykazu rzeczowo-ilościowego (załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego) w przedmiotowym zakresie.  
 

dotychczasowa treść pkt. 7: 

„Przesyłki zagraniczne nierejestrowane ekonomiczne (Europa)” 
 

zostaje zastąpiona następującą treścią: 

„Przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe (Europa)” 
 

dotychczasowa treść pkt. 8: 

Przesyłki zagraniczne ekonomiczne priorytetowe (Europa) 
 

zostaje zastąpiona następującą treścią: 

„Przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne (Europa)” 
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dotychczasowa treść pkt. 9: 

„Przesyłki zagraniczne polecone priorytetowe (Europa)” 
 

zostaje usunięta: 

„Przesyłki zagraniczne polecone priorytetowe (Europa)” 
 

pozycja 10 otrzymuje numer 9 

pozycja 11 otrzymuje numer 10 

pozycja 12 otrzymuje numer 11 

pozycja 13 otrzymuje numer 12 

pozycja 14 otrzymuje numer 13 

pozycja 15 otrzymuje numer 14 

 

Pytanie Oferenta nr 2: 

Zamawiający w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego w wykazie  rzeczowo-ilościowym w 

L.p. 12 wskazuje : 

„Przesyłki kurierskie w obrocie krajowym  

(doręczenie pod adres w dniu następującym po dniu nadania)” 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie celem prawidłowej wyceny usługi. 

Wykonawca wyjaśnia ,że Regulamin świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym określa 

warunki wykonywania usługi pocztowej Pocztex polegającej na przyjmowaniu i doręczaniu 

przesyłek w obrocie krajowym (przesyłek kurierskich oraz przesyłek pocztowych Pocztex), 

świadczonej na podstawie ustawy. Wykonawca świadczy usługę Pocztex w gwarantowanych 

terminach określonych w załączniku do Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie 

krajowym, min. w serwisie: Ekspres 24,na zasadach szczegółowych określonych  

w przedmiotowym załączniku. 

Wykonawca wyjaśnia ,że zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi Pocztex w obrocie 

krajowym w serwisie Pocztex Ekspres 24 – dla przesyłek nadanych w dniu roboczym do 

godziny 15:00, doręczenie przesyłki nastąpi do drugiego dnia roboczego po dniu nadania. 

Dla przesyłki niestandardowej doręczenie przesyłki nastąpi do czwartego dnia roboczego po 

dniu nadania. Zatem doręczenie w dniu następnym po dniu nadania następuje przy wyborze 

poniższych opcji:  

Doręczenie do 8:00 – doręczenie przesyłki o masie do 2 kg w gwarantowanym terminie 

doręczenia w dniu następnym po dniu nadania, nadanej w serwisie Ekspres 24, do godziny 

8:00; usługa realizowana w relacjach wskazanych w „Wykazie relacji dla przesyłek nadanych 

w serwisie Ekspres 24 z usługami dodatkowymi: „Doręczenie do 8:00”, „Doręczenie na 

wskazaną godzinę”, „Doręczenie po godzinie 17:00”; usługa niedostępna dla przesyłek 

niestandardowych, przesyłek z zawartością owadów i żywych ptaków oraz przesyłek z opcją 

„Odbiór w punkcie”, 

6) Doręczenie do 9:00 – doręczenie przesyłki w gwarantowanym terminie doręczenia w dniu 

następnym po dniu nadania, nadanej w serwisie Ekspres 24, do godziny 9:00; usługa 

świadczona po pozytywnej weryfikacji możliwości jej wykonania; usługa niedostępna dla 

przesyłek niestandardowych, przesyłek z zawartością owadów i żywych ptaków oraz przesyłek 

z opcją „Odbiór w punkcie”, 
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Doręczenie do 12:00 – doręczenie przesyłki w gwarantowanym terminie doręczenia w dniu 

następnym po dniu nadania, nadanej w serwisie Ekspres 24, do godziny 12:00; usługa 

świadczona po pozytywnej weryfikacji możliwości jej wykonania; usługa niedostępna dla 

przesyłek niestandardowych, przesyłek z zawartością owadów i żywych ptaków oraz przesyłek 

z opcją „Odbiór w punkcie”, 

Doręczenie na wskazaną godzinę – doręczenie przesyłki, nadanej w serwisie Ekspres 24, o 

wskazanej przez nadawcę pełnej godzinie (z tolerancją +/- 15 minut), ale nie wcześniej, niż o 

godzinie 13:00; usługa realizowana w gwarantowanym terminie doręczenia w dniu 

następnym po dniu nadania w relacjach wskazanych w „Wykazie relacji dla przesyłek 

nadanych w serwisie Ekspres 24 z usługami dodatkowymi: „Doręczenie do 8:00”, 

„Doręczenie na wskazaną godzinę”, „Doręczenie po godzinie 17:00””; usługa niedostępna 

dla przesyłek niestandardowych, przesyłek z zawartością owadów i żywych ptaków oraz 

przesyłek z opcją „Odbiór w punkcie”, 

Doręczenie po godzinie 17:00 – doręczenie przesyłki, nadanej w serwisie Ekspres 24, po 

godzinie 17:00; usługa realizowana w gwarantowanym terminie doręczenia w dniu 

następnym po dniu nadania w relacjach wskazanych w „Wykazie relacji dla przesyłek 

nadanych w serwisie Ekspres 24 z usługami dodatkowymi: „Doręczenie do 8:00”, 

„Doręczenie na wskazaną godzinę”, „Doręczenie po godzinie 17:00””; usługa niedostępna 

dla przesyłek niestandardowych, przesyłek z zawartością owadów i żywych ptaków oraz 

przesyłek z opcją „Odbiór w punkcie”, 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający modyfikuje treść wykazu rzeczowo-ilościowego (załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego) w przedmiotowym zakresie.  
 

dotychczasowa treść pkt. 12: 

„Przesyłki kurierskie w obrocie krajowym (doręczenie pod adres w dniu następującym  

po dniu nadania)” 
 

zostaje zastąpiona następującą treścią: 

„11. Przesyłki kurierskie w obrocie krajowym doręczenie do 12.00 (doręczenie pod adres  

w dniu następującym po dniu nadania)”.  

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

Wykaz rzeczowo-ilościowy (po modyfikacji) – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian. 


