
Gdańsk, dnia 19.12.2014 r.  

 

Nr sprawy: 1/SKO/2014 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług 

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania 

Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

 

Pytanie 1 

Pytanie w załączniku nr 1 do pisma. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość wyłączenia z przedmiotu zamówienia nadawania części 

przesyłek w sposób określony w art. 57 § 5 pkt. 2 KPA, art. 12 § 6 pkt. 2 Ordynacji podatkowej oraz 

pism sądowych za pośrednictwem operatora wyznaczonego. Zamawiający dopuszcza sporządzenie 

wykazu przesyłek wymagających nadania u operatora wyznaczonego. Przesyłki te mogą być 

ewentualnie oznaczone w sposób określony przez Wykonawcę.  

 

Pytanie 2 

Pytanie w załączniku nr 1 do pisma. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Szacunkowy wolumen przesyłek nadawanych w trybach art. 57 KPA, art. 12 Ordynacji Podatkowej 

oraz art. 165 KPC to około  90 % wszystkich przesyłek. Zamawiający nie ma możliwości podania  

szczegółowych informacji liczbowych. Zamawiający dopuszcza sporządzenie wykazu przesyłek 

wymagających nadania u operatora wyznaczonego. Przesyłki te mogą być ewentualnie oznaczone  

w sposób określony przez Wykonawcę.   

 

Pytanie 3 

Pytanie w załączniku nr 1 do pisma. 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający nie wprowadza zmian w formularzu cenowym. Zamawiający będzie dokonywał rozliczeń 

należności tylko z Wykonawcą. Podstawą rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie 

cena jednostkowa brutto za rzeczywiste ilości wysłanej poczty. Ustalenie prawidłowej stawki VAT, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, należy do Wykonawcy.  

 

Pytanie 4 

Pytanie w załączniku nr 1 do pisma. 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający dopuszcza (również wskazuje na taką możliwość SIWZ) nadawanie przesyłek „mających 

moc dokumentu urzędowego” za pośrednictwem operatora wyznaczonego, gdzie wybrany 

wykonawca występuje de facto w roli „posłańca”.  Zamawiający w takiej sytuacji nadal byłby 

nadawcą przesyłki. Tym samym wybrany wykonawca może wysyłać przesyłki wymagające 

zapewnienia skutku, o którym mowa w art. 17 ustawy Prawo pocztowe za pośrednictwem operatora 

wyznaczonego, występując de facto w roli „posłańca” 

 

 

 

 



Pytanie 5 

Pytanie w załączniku nr 1 do pisma. 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zamawiający dopuszcza taka możliwość (również wskazuje na taką możliwość  SIWZ), pod warunkiem 

że informacje te nie będą zakrywać nadruku adresu firmowego Zamawiającego oraz nie będą 

naruszać innych wymagań wskazanych w SIWZ.  

 

 

Pytanie 6 

Pytanie w załączniku nr 1 do pisma. 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca doręczył przesyłki z zachowaniem wskaźników czasu 

przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym wskazanych w rozporządzeniu Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonania usług 

powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 poz. 545). 

 

Pytanie 7 

Pytanie w załączniku nr 1 do pisma. 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności faktury.  

 

Pytanie 8 

Pytanie w załączniku nr 1 do pisma. 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmian pkt 3.3. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.  

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert – na dzień 

23.12.2014 r. Godziny i miejsce składania jak i otwarcia ofert pozostają bez zmian  

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ. 

 

 

 


