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           Warszawa, dnia 14.02.2023 r.  

 
Dotyczy postępowania nr: IBE/55/2023  
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZESTAW NR 2 
 

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiajacego od uczestników 

postępowania poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami 

 

Pytanie nr 1: 

Zamawiający w zał. nr 3A, do Ogłoszenia w pkt. 8, 9, 10 ,11 ,12, 13, 14, 15 wskazuje na 

terminy doręczeń przesyłek kurierskich w obrocie zagranicznym. Wykonawca 

informuje, że usługa zagraniczna odbywa się między Polską, a krajami podanymi w 

„Wykazie krajów lub terytoriów, z którymi realizowana jest usługa pocztowa 

zagraniczna“ na zasadach umów międzynarodowych, zamieszczonym na stronie www 

Wykonawcy. W Wykazie tym znajdują się również informacje o miejscowościach, do 

których można wysyłać przesyłki zagraniczne z Polski oraz ewentualne dane o 

szczególnych warunkach świadczenia tej usługi w poszczególnych krajach. 

Informację o gwarantowanych terminach doręczenia przesyłek Wykonawca 

udostępnia na stronie www. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu wskazanego w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia pkt. 1 oraz w zał. nr 3A, do Ogłoszenia w pkt 8, 9, 10,11 ,12, 13, 14, 15 zgodnie 

z poniższym zapisem: 

„Przewidywany dzień doręczenia przesyłki zagranicznej to: 

 

• do krajów europejskich od 3 dni 

 

• do krajów na kontynentach innych niż Europa od 6 dni 

 

przy czym Szczegółowe terminy doręczeń przesyłek za granicą dostępne są w Załączniku Nr 

3 do Regulaminu świadczenia usługi w obrocie zagranicznym udostępnianym na stronie 

www Wykonawcy” 

 

Odpowiedz na pytanie nr 1: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów doręczeń przesyłek w 

usłudze zagranicznej. 

 

Pytanie nr 2: 

Zamawiający w pkt. 3 OPZ, wymaga otrzymania od Wykonawcy potwierdzania 

odbioru/doręczenia przesyłki (kraj/zagranica). Prosimy o modyfikację zapisu poprzez 

wykreślenie zagranicy, gdyż dla przesyłek kurierskich w obrocie międzynarodowym 

Wykonawca nie świadczy tej usługi. 

http://www/


 

 

 

  

 

Odpowiedz na pytanie nr 2: 

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, że wymaga potwierdzenia 

odbioru/ dostarczenia przesyłki  kraj/zagranica.  

 


