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Radom, 13.12.2018r.  
BZP.271.1.766.2018.EF 

                               
WSZYSCY WYKONAWCY 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną 
dot. świadczenia usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Radomiu w 2019r., 
ogłoszonego w dniu 05.12.2018 r., na stronie internetowej www.bip.radom.pl  
 

Działając na podstawie § 5 pkt 6 i 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 
euro, wprowadzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 1717/2016 z dnia 
24 października 2016r., przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku  
z przysłanymi przez Wykonawców zapytaniami dotyczącymi w/w postępowania 
(pisownia oryginalna przesłanych pytań): 

 

Pytanie 1  
Zamawiający określa, że na przesyłkach, w sposób czytelny i trwały będzie umieszczał 
informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, określając jednocześnie 
rodzaj przesyłki oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci 
napisu, nadruku lub odcisku pieczęci „Opłata pobrana….” w miejscu  przeznaczonym na 
znak opłaty pocztowej. Czy Wykonawca słusznie interpretuje, że  oznaczenie to musi być 
zgodne z obowiązującym Prawem pocztowym oraz przepisami wydanymi na jego 
podstawie, tj. z oznaczenia potwierdzającego wniesienie opłaty musi jednoznacznie 
wynikać nazwa Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę w tym postępowaniu 
 Ma to szczególne znaczenie w kontekście pytań niżej. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, iż będzie umieszczał informacje jednoznacznie identyfikujące 
adresata i nadawcę, określając jednocześnie rodzaj przesyłki oraz wniesienie opłaty za 
usługę, z której jednoznacznie wynikać będzie nazwa wykonawcy, z którym 
Zamawiający zawarł umowę. 

Pytanie 2 
Czy Zamawiający uzna za dopuszczalne świadczenie usługi w formie, w której 
Wykonawca po odebraniu przesyłek od Zamawiającego następnie nada je u innego 
operatora pocztowego w imieniu własnym lub w imieniu własnym na rzecz 
Zamawiającego? Należy tu podkreślić, że zgodnie z Prawem pocztowym, w takiej 
sytuacji to Wykonawca będzie faktycznym nadawcą przesyłek i to jego dane powinny 
figurować w miejscu nadawcy na kopercie, z  dopiskiem: ,,na rzecz”… Urzędu Miejskiego 
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom 
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Przykład danych na przesyłce w miejscu Nadawca: 
Podmiot XYZ (nazwa  operatora pocztowego wybranego w tym postępowaniu) 
na rzecz 
Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom 

Odpowiedź 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza świadczenie usługi  
w formie, w której Wykonawca po odebraniu przesyłek od Zamawiającego następnie 
nada je u innego operatora pocztowego w imieniu własnym lub w imieniu własnym  na 
rzecz Zamawiającego.   
 
Pytanie 3  
Czy Zamawiający uzna za dopuszczalne świadczenie przez Wykonawcę usług w formie,  
w której Wykonawca w istocie jest pośrednikiem pomiędzy Zamawiającym, a operatorem 
wyznaczonym? 

Jeżeli tak, to czy Zamawiający zamierza rozszerzyć przedmiot zamówienia o usługę 
pośrednictwa, lub usługę reprezentacji i usługę płatniczą? W przypadku włączenia do 
przedmiotu zamówienia również usługi pośrednictwa, lub  usługi reprezentacji i usługi 
płatniczej, prosimy o odpowiednie rozszerzenie zapisów dot. wykazu aktów prawnych, 
na podstawie których będzie realizowany cały przedmiot zamówienia. 

Uzasadnienie pytania: Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawa pocztowego usługa doręczania 
przesyłek od nadawcy do adresata ma charakter usługi pocztowej. Natomiast usługa 
odbierania od Zamawiającego i nadawania w placówkach operatora wyznaczonego 
korespondencji ma inny, mieszany charakter, w skład tej usługi wchodzi bowiem  
świadczenie usługi reprezentacji przy zawieraniu umowy, jak również usługa płatnicza 
(operator uiszcza zapłatę za przesyłkę w placówce operatora wyznaczonego zgodnie  
z art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o usługach płatniczych) oraz usługa przewozu przesyłek 
do placówki operatora wyznaczonego. Należy zauważyć, iż nawet, jeśli wykonawca 
wskazuje, iż sam ponosi koszty nadania przesyłki u operatora wyznaczonego, to ze 
względu na zastosowaną konstrukcję prawną, w której wykonawca zawiera w imieniu 
nadawcy umowę o świadczenie usług pocztowych w placówce operatora wyznaczonego, 
płatność ta dokonywana jest w imieniu nadawcy, a nie wykonawcy, tym samym 
niewątpliwie elementem takiej usługi jest świadczenie usługi płatniczej.  

Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie zamierza rozszerzyć przedmiotu zamówienia o usługę 
pośrednictwa, lub usługę reprezentacji i usługę płatniczą, ponieważ Zamawiający nie 
przewiduje konieczności odbierania i nadawania korespondencji w placówkach operatora 
wyznaczonego oraz usługi przewozu korespondencji do placówki operatora 
wyznaczonego.  
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Pytanie 4  
Zamawiający wskazał, że przedmiot zamówienia musi być realizowany w oparciu m.in.  
o Prawo pocztowe oraz akty prawne wydane na jego podstawie.  
Czy zatem możemy rozumieć, że Zamawiający uzna za niedopuszczalne nadawanie 
przesyłek Zamawiającego przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę u innego 
operatora pocztowego bez zawarcia z nim stosownej umowy, o której mowa w art. 14 
Prawa pocztowego, który stanowi, że: 
 ,,Art. 14 Świadczenie usług pocztowych odbywa się na podstawie: 
1) umów o świadczenie usług pocztowych zawieranych między nadawcami  
a operatorami pocztowymi; 
2) umów o współpracę zawieranych między operatorami pocztowymi.” 
 
Należy tu dodać, że Nadawcą,  w rozumieniu Prawa pocztowego (Art. 3 pkt. 10) , jest 
podmiot, który zawarł z operatorem pocztowym umowę o świadczenie usługi pocztowej. 
Przenosząc to na grunt przedmiotowego zamówienia Nadawcą będzie Zamawiający,  
a operatorem pocztowym - Wykonawca wybrany w tym postępowaniu. 
Wykonawca pragnie też  poinformować, że aktualnie  operatora wyznaczonego nie 
wiąże z żadnym innym operatorem pocztowym umowa wskazana w Art. 14 pkt 2) oraz  
w Art. 35 Prawa pocztowego. 
Na dzień złożenia oferty operatorem wyznaczonym jest Poczta Polska S.A. (Art. 178 
Prawa pocztowego). 
 
Odpowiedź 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, iż uzna za niedopuszczalne 
nadawanie przesyłek Zamawiającego przez wyłonionego w przedmiotowym 
postępowaniu Wykonawcę u innego operatora bez zawarcia z nim stosownej umowy. 

Pytanie 5 
Czy w przypadku powierzenia przez jednego operatora pocztowego przesyłki pocztowej 
innemu operatorowi bez zawarcia stosownej umowy, o której wyżej,  Zamawiający uzna, 
że działanie to stanowi naruszenie tajemnicy pocztowej? 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 Prawa pocztowego dane dotyczące podmiotów korzystających  
z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług 
pocztowych lub korzystania z tych usług objęte są tajemnicą pocztową.   Nie mogą więc, 
poza przykładami wynikającymi z ustawy być ujawniane przez operatora pocztowego 
podmiotom trzecim, w tym także innym operatorom.  
 
Odpowiedź 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powierzenie 
przez jednego operatora pocztowego przesyłki pocztowej innemu operatorowi bez 
zawarcia stosownych umów. 

Pytanie 6 
W załączniku nr 1 do ogłoszenia  „Umowa” w § 21 Zamawiający określił  Przewidywane 
zmiany umowy, ich zakres, charakter oraz warunki dokonywania tych zmian.  
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Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy  
w enumeratywnie wyliczonych przypadkach. 

Wykonawca jako operator wyznaczony zobowiązany do świadczenia powszechnych 
usług pocztowych, które objęte są przedmiotem zamówienia (na co wskazuje sam 
Zamawiający  
w ogłoszeniu) nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług. Art. 53  
i nast. ustawy Prawo pocztowe wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za świadczenie 
powszechnych usług pocztowych. Zatem w przypadku zmian cen w trakcie 
wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego 
postępowania, w świetle postanowień zawartych we wzorze umowy, Wykonawca 
zmuszony będzie do świadczenia powszechnych usług pocztowych z naruszeniem 
przepisów ustawowych, nie tylko z zakresu prawa pocztowego, ale także cywilnego, czy 
antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby niedopuszczalny, zarówno ze względu 
ustawowe obowiązki ciążące na Wykonawcy jako operatorze wyznaczonym, jak również 
ze względu na narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, której 
zakres trudno nawet przewidzieć. 

Ponadto zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania 
takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zamawiający w ogłoszeniu przewidział 
możliwość zmiany umowy we wskazanych przypadkach, jednakże nie opisał warunków 
(sposobu wprowadzenia) zmian – co w świetle przepisów, jak również aktualnego 
orzecznictwa jest niewystarczające dla dokonania zmiany umowy, która nie zostanie 
uznana za nieważną.  

Czy zatem Zamawiający uwzględni zmianę postanowień Załącznik nr 1 do ogłoszeniu  
poprzez dodanie do § 21 postanowień o następującym brzmieniu:  

      Zamawiający dopuszcza zmiany cen jednostkowych brutto w poszczególnych pozycjach 
wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym, w sytuacji spowodowanej 
zmianami cen tych pozycji, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę dokumentem 
zatwierdzającym te zmiany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub  
w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe? 

 
Odpowiedź 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na 
wprowadzenie zaproponowanych zmian i jednocześnie podtrzymuje zapisy zawarte  
w ogłoszeniu o zamówieniu. 
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Pytanie 7 
Wykonawca  wnosi o zmianę załącznika nr 1 wzór umowy § 4 poprzez dodanie ust 5  
o następującej treści: „Usługi pocztowe świadczone przez Wykonawcę, a nieobjęte 
przedmiotem zamówienia lub objęte przedmiotem zamówienia, a nie ujęte w formularzu 
oferty będą zlecane Wykonawcy i rozliczane według aktualnie obowiązującego cennika 
usług pocztowych Wykonawcy”. Powyższe podyktowane jest tym, iż Zamawiający może 
mieć potrzebę skorzystania z innych usług pocztowych, które są nie ujęte w formularzu 
oferty. 
 
Odpowiedź 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, iż szczegółowo określił przedmiot 
zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu i nie wyraża zgody na wprowadzenie 
zaproponowanych zmian we wzorze umowy. 
 
Pytanie 8 

W treści ogłoszenia rozdział  III Informacje dodatkowe pkt 6 oraz umowa  § 7 ust. 6 
Zamawiający ustala wysokość kary umownej 2%  w przypadku nie przedstawienia 
wymaganych oświadczeń i dowodów i dokumentów o których mowa w pkt 2 i 3.   

To postanowienie jest zdaniem wykonawcy tożsame z zastrzeżeniem oderwanej od 
szkody, rażąco wygórowanej kary umownej, niedostosowanej do potencjalnej szkody  
i prowadzącej do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego. 

W przypadku tak sprecyzowanych zapisów możliwość naliczenia kary umownej istnieje  
w sytuacji nie mającej wpływu na możliwość korzystania z usług przez Zamawiającego,  
a także jakoś tych usług, z uwagi na mogącą wystąpić fluktuację kadrową. Mając na 
uwadze powyższe, Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie w/w kar lub jej 
zmniejszenie do 0,5%.  

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian  
i podtrzymuje zapisy zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu. Obowiązek wprowadzenia 
zapisów o karach wynika z art. 36 ust. 2 pkt 8a lit. b ustawy Pzp, który Zamawiający 
traktuje jako miarodajny. 

 
Pytanie 9 
W treści ogłoszenia  załącznik nr 1  umowa § 6  Zamawiający określa wysokość kary 
umownej: 

Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego  z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego …… upoważnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary 
umownej w wysokości 10% nominalnej wartości zobowiązania.. 
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To postanowienie jest zdaniem wykonawcy tożsame z zastrzeżeniem oderwanej od 
szkody, rażąco wygórowanej kary umownej, niedostosowanej do potencjalnej szkody  
i prowadzącej do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego. Zdaniem wykonawcy 
odstąpienie od umowy niekoniecznie musi prowadzić do powstania po stronie 
Zamawiającego szkody, a to w kontekście postanowień projektu umowy oznacza, że 
obowiązek jej uiszczenia powstawałby niezależnie od faktu powstania szkody. Wobec 
powyższego Wykonawca wnioskuje o wykreślenie kary lub zmniejszenie do 2%. 

Odpowiedź 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na 
wprowadzenie zaproponowanych zmian i podtrzymuje zapisy wskazane we wzorze 
umowy. W przekonaniu Zamawiającego zastrzeżenie kary w tej wysokości jest 
adekwatne do ryzyka, którego wystąpienie zabezpiecza. 

Pytanie 10 
Postępowanie nie uwzględnia regulaminów Wykonawcy. Wykonawca świadczy usługi 
m.in. w oparciu o wewnętrzne regulaminy na mocy, których odbywa się świadczenie 
wykonywanych usług. Czy Zamawiający dopuszcza po wyborze oferty Wykonawcy 
dodanie do umowy zapisów dotyczących regulaminów mających zastosowanie   
w przedmiotowym postępowaniu? 

Odpowiedź 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że w umowie w  1 ust. 5 
Zamawiający dopuszcza Regulamin świadczenia usług pocztowych, który wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu i który będzie stanowił załącznik do 
umowy. Postanowień regulaminu nie stosuje się przy wykonaniu umowy, w zakresie  
w którym wyłączają lub ograniczają uprawnienia Zamawiającego wynikające z treści 
umowy. 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do  §  3 ust 6 zał. Nr 1 do ogłoszenia  umowa 
informacji o treści:  

W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń w stosunku do już odebranych przesyłek (np. 
nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego adresu) Wykonawca bez zbędnej zwłoki 
wyjaśni je z Zamawiającym. Brak możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń, o których mowa 
powyżej lub brak możliwości ich usunięcia w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego 
powoduje, iż nadanie przesyłek przez Wykonawcę nastąpi w dniu następnym lub ich 
całkowitym usunięciu przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian 
w projekcie umowy i jednocześnie podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 
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Pytanie 12 
Dotyczy załącznik nr 1 umowa  §  5 ust 4) 

Czy ze względu na obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy i ze względu na 
fakt, iż poniższa propozycja zapewnia wystarczający czas na dokonanie płatności, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności za zrealizowane usługi 
pocztowe wg proponowanego zapisu: „należności wynikające z faktury VAT Zmawiający 
regulować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 14 od daty jej 
wystawienia, Na przelewie Zamawiający zobowiązany jest określić tytuł wpłaty „wpłata 
za fakturę VAT nr ……………, umowa nr…………………….” 

Odpowiedź 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że projekt umowy nie zawiera  w § 5 
ustępów tylko punkty. Jeżeli więc pytanie dot. punktu 4 – to Zamawiający nie wyraża 
zgody na wprowadzenie proponowanych zmian w projekcie umowy i jednocześnie 
podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

 
 
Pytanie 13 
Dotyczy załącznik nr 1 umowa  §  5 ust 5) 

Zamawiający określa, iż za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty 
nie pozwala Wykonawcy swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi – co jest 
niezgodne z orzecznictwem sądów w tej sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy 
monitorowanie terminowości płatności za świadczone usługi oraz naliczanie 
ewentualnych odsetek za zwłokę. Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje 
art. 454 Kodeksu cywilnego, który regulując miejsce wykonania zobowiązania traktuje 
także o chwili spełnienia świadczenia, co nie budzi wątpliwości chociażby ze względu na 
orzecznictwo Sądu Najwyższego. W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą 
jest, że zapłata dokonana jest dopiero z chwilą uznania rachunku bankowego 
wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidłowe monitorowanie rozliczania stron. 

Czy ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich 
wpływu na rachunek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę określenia dnia 
zapłaty według powszechnie stosowanej formy w obrocie gospodarczym: „Za dzień 
zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy”? 

 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian    
i jednocześnie podtrzymuje dotychczasowe zapisy zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu 
oraz wzorze umowy. W opinii Zamawiającego zapis w § 5 pkt 5) wzoru umowy  
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w brzmieniu „Strony ustalają (…) za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego” nie narusza zasad obrotu gospodarczego. 

Pytanie 14 
Wykonawca wnosi o dopisanie do załącznik nr 1 umowa §4 ust 3 zdania „Obowiązek czy 
doszło do przekroczenia wartości nominalnej o której mowa w ust 2 spoczywa na 
Zamawiającym”  
 
Odpowiedź 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż na bieżąco monitoruje wartość 
nominalną zobowiązania i brak jest możliwości przekroczenia tej wartości. 
Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego zapisu. 
 
Pytanie 15 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w związku z obowiązkiem świadczenia usług 
będących przedmiotem Zamówienia na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 t.j. z późn. zm., dalej jako „Prawo pocztowe”), 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wymogu, o którym mowa w art. 17 ww. 
ustawy? 

Wykonawca informuje, że wymóg potwierdzenia nadania posiadającego moc dokumentu 
urzędowego (art. 17 ustawy Prawo Pocztowe) objęte jest monopolem operatora 
wyznaczonego. Jak słusznie zauważyła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia  
7 października 2013 r. sygn. akt: KIO 2184/13: „nie ulega żadnej wątpliwości, iż wymóg 
aby potwierdzenie nadania wydane przez placówkę wybranego operatora miało moc 
dokumentu urzędowego, korespondujący z treścią art. 17 ustawy Prawo pocztowe, 
wskazuje wprost, iż jedynym wykonawcą zdolnym do realizacji przedmiotu zamówienia 
jest Poczta Polska S.A. Wymóg taki czyni przedmiotowe postępowanie zamkniętym na 
konkurencję w najdalej idącym stopniu, tj. eliminuje ją całkowicie — na co wskazał wprost 
Odwołujący posługując się tezą, iż takie postanowienie przesądza o pozorności 
zastosowanego trybu konkurencyjnego. W ocenie Izby tylko eliminacja z treści SIWZ 
postanowień ograniczających dostęp do rynku operatorów pocztowych, poza 
uprzywilejowanym operatorem wyznaczonym, doprowadzi do zachowania uczciwej 
konkurencji, której naruszenie zostało w ramach rozpoznania przedmiotowego środka 
ochrony prawnej stwierdzone i wykazane przez Odwołującego.”  

W ocenie Wykonawcy nie można wymagać od oferentów nie będących operatorem 
wyznaczonym takiego potwierdzenia w sytuacji, w której takie potwierdzenie nie 
znajduje uzasadnienia w treści przepisów ustaw, na podstawie których organy wykonują 
swoją działalność, np. w stosunku do przesyłek zawierających decyzje lub wezwania do 
zapłaty Zamawiającego, które kieruje on do stron prowadzonego przez siebie 
postępowania. 
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Odpowiedź 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia zgodnie 
z pkt. III  ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, którego 
wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138 g ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych jest usługa polegająca na świadczeniu usług pocztowych dla Urzędu 
Miejskiego w Radomiu w 2019r. Zamówienie to nie obliguje wykonawcy do zapewnienia 
wymogu, o którym mowa w art. 17 ustawy Prawo pocztowe. 

 
Pytanie 16 
W treści ogłoszenia wskazane jest, że Zamawiający zobowiązuje się do przekazania 
przesyłek z wydrukiem EPO czyli przesyłek poleconych rejestrowanych krajowych 
gabaryt A, na kopercie wskazując na Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru, natomiast 
Wykonawca zobowiązany jest do nadania ww. przesyłek z Elektronicznym 
Potwierdzeniem Odbioru. 

Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg w przedmiocie świadczenia EPO w postępowaniu  
w sytuacji, w której EPO nie jest honorowane na gruncie przepisów KPA? 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje wymóg w przedmiocie świadczenia EPO.  
 

Pytanie 17 
Czy Wykonawcę wiążą przepisy Prawa pocztowego odnoszące się do świadczenia usług 
powszechnych przez operatora wyznaczonego, tj. Pocztę Polską S.A., w szczególności 
przepisy Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r.  
w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora 
wyznaczonego (Dz.U.2013.545 z późn. zm.)? 
 
Odpowiedź 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawcę nie wiążą przepisy 
Prawa pocztowego odnoszące się do świadczenia usług przez operatora wyznaczonego. 

 
Pytanie 18 
Zamawiający w treści Ogłoszenia wskazuje, że Wykonawca zapewni odpowiednio długie 
lub zróżnicowane godzinowo w poszczególnych dniach tygodnia otwarcie punktów 
awizacyjnych, w których adresaci będą mogli odebrać przesyłki (niedoręczone-
awizowane). Punkty te powinny być czynne co najmniej 5 dni w tygodniu, natomiast 
zróżnicowanie godzinowe ma na celu dostępność punktu awizacyjnego dla odbiorcy 
również w godzinach popołudniowych np. do godziny 18:00. 

- Czy wszystkie punkty awizacyjne Wykonawcy muszą być czynne do godziny 
18:00? 
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- Czy wystarczającym będzie posiadanie punktów awizacyjnych wyłącznie na 
obszarze miasta Radom? Na jakim obszarze wykonawca jest zobowiązany do 
posiadania placówek awizacyjnych? 

- Czy w punktach awizacyjnych może być prowadzony jednocześnie handel prasą, 
książkami, środkami chemicznymi, materiałami biurowymi oraz innymi towarami? 

Odpowiedź 
W odpowiedzi na zapytania Zamawiający: 
- potwierdza, że punkty awizacyjne powinny być czynne co najmniej 5 dni w tygodniu, 

natomiast zróżnicowanie godzinowe, które ma na celu dostępność punktu 
awizacyjnego dla odbiorcy również w godzinach popołudniowych np. do godziny 18. 

- wyjaśnia, iż Wykonawca zobowiązany jest do posiadania placówek awizacyjnych na 
terenie całego kraju. 

- informuje, że nie wprowadza ograniczeń co do działalności prowadzonej w punktach 
awizacyjnych, z tym jednak, że działalność taka nie powinna utrudniać lub 
uniemożliwiać świadczenia usług w ramach punktu awizacyjnego. 

Pytanie 19 
Czy terminy doręczeń przesyłek, określone w Ogłoszeniu, są deklarowanymi termiami 
doręczeń przesyłek? 
 
Odpowiedź 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający potwierdza, że terminy doręczeń przesyłek, 
określone w ogłoszeniu, są deklarowanymi terminami doręczeń przesyłek. 
 

Pytanie 20 
Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 10 osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (tj. w zakresie odbioru, 
segregacji, doręczania, awizowania, wydawania przesyłek pocztowych oraz ich 
ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym), jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608  
i 1629). 

Czy w związku z trybem postepowania (zamówienie w trybie art. 138o ustawy Pzp), 
Zamawiający podtrzymuje wymóg określony w Ogłoszeniu i odwołanie się do art. 29 
ust. 3a ustawy Pzp? 

Czy Zamawiający, zamiast wartości nominalnej, która może naruszać  zasady określone 
w art. 138o ustawy Pzp, dopuszcza dookreślenie minimalnego poziomu osób 
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wykonujących te czynności, którą muszą być zatrudnione w oparciu o umowę o pracę,  
w oparciu o wskaźnik procentowy (przykładowo: co najmniej 30% osób wykonujących 
przedmiot Zamówienia)? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy dopuszczenia dookreślenia 
minimalnego poziomu osób wykonujących te czynności, które muszą być zatrudnione  
w oparciu o umowę o pracę, w oparciu o wskaźnik procentowy (przykładowo: co najmniej 
30% osób wykonujących przedmiot zamówienia). 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w ogłoszeniu o zamówieniu w „Informacjach 
dodatkowych” w pkt. 1 w zakresie wymogu zatrudnienia pracowników na umowę  
o pracę poprzez usunięcie wymogu minimalnej liczby osób wykonujących czynności  
w zakresie realizacji zamówienia. 

Pytanie 21 
Jeżeli przedmiotem zamówienia są także przesyłki, w odniesieniu do których ich nadanie  
w placówce operatora wyznaczonego (Poczty Polskiej S.A.) przez Zamawiającego jako 
strony postępowania będzie skutkowało zachowaniem terminu lub wniesieniem pisma 
do sądu lub organu administracji publicznej, tj. skutkami określonymi m.in. w art. 57 § 5 
pkt 2 kpa, art. 12§  6 pkt 2 Ordynacji podatkowej czy art. 165 § 2 kpc, Wykonawca wnosi 
o oszacowanie ilości tego typu przesyłek oraz określenie zasad rozliczeń za ich obsługę 
przez Wykonawcę zgodnie z poniższym: 

 

Jednym z warunków zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu na usługi 
pocztowe jest uszczegółowienie zasad wykonywania tzw. przesyłek terminowych,  
o których mowa w art. 57 § 5 pkt 2 kpa oraz ew. art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej 
lub też innych analogicznych przepisów odnoszących się do skutku zachowania terminu 
do wniesienia pisma poprzez nadanie przesyłki w sieci operatora wyznaczonego (tzw. 
przesyłki terminowe). W nawiązaniu do jednolitego poglądu wyrażanego zarówno przez 
Pocztę Polską S.A. jak i orzecznictwo, czynność operatora alternatywnego obejmująca 
nadanie przesyłki u operatora wyznaczonego w imieniu i na rzecz zamawiającego nie 
jest usługą pocztową, a usługą pośrednictwa w nadawaniu przesyłek (przesyłka nie jest 
nadawana w sieci pocztowej operatora alternatywnego, vide: KIO 2601/14, KIO 
2160/14, KIO 1362/13, sąd Okręgowy w Gliwicach sygn. akt X Ga 287/13). Jak dodaje 
Krajowa Izba Odwoławcza (KIO 2601/14): w takim przypadku stronami usługi pocztowej 
w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, są Zamawiający i operator wyznaczony. Przy 
czym Poczta Polska nie jest żadnym podwykonawcą części przedmiotu zamówienia, 
który zakontraktują Zamawiający i operator pocztowy nie będący operatorem 
wyznaczonym, a których łączył będzie w tym przypadku inny stosunek umowny 
dotyczący usług polegających na zanoszeniu przesyłek Zamawiającego na Pocztę, 
nadawaniu ich i opłacaniu. Wynagrodzeniem operatora alternatywnego jest,  
w przypadku świadczenia usługi pośrednictwa, suma kosztów nadania przesyłki  
w placówce operatora wyznaczonego oraz własny narzut. Skoro zarazem mamy do 
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czynienia z usługą „niepocztową” której koszt stanowi częściowo wynagrodzenie 
uiszczane operatorowi wyznaczonemu, kluczowego znaczenia, w zakresie 
jednoznaczności opisu przedmiotu zamówienia nabiera rzetelne określenie ilości takich 
przesyłek (należy przypomnieć iż są te jedynie przesyłki wymagające urzędowego 
potwierdzenia terminu nadania, np. apelacja - zwyczajowo jest to nie więcej niż 5% 
przesyłek nadawanych przez zamawiających), a także określenie zasad dokonywania 
rozliczeń. Przyjęcie, iż operator alternatywny ma obowiązek pośrednictwa  
w wykonywaniu nieograniczonej lub też znacząco zawyżonej liczby przesyłek 
terminowych zamyka postępowanie na konkurencyjność (cena operatora 
alternatywnego musi uwzględniać bowiem cenę z cennika usług powszechnych 
operatora wyznaczonego, bez upustu, oraz swój własny narzut). Biorąc pod uwagę 
powyższe, w każdym przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje nadawanie tzw. 
przesyłek terminowych obok innych usług pocztowych, koniecznym jest opisanie 
podstawowych zasad sposobu usługi pośrednika. W celu zachowania konkurencyjności, 
poza określeniem szacowanej ilości takich przesyłek (przykładowo: „nie więcej niż 5% 
całości wolumenu”) koniecznym jest także opisanie zasad uiszczania wynagrodzenia  
z tego tytułu poprzez alternatywnie: 

• zamieszczenie samodzielnej pozycji w formularzu ofertowym lub też 
• poprzez określenie, iż wynagrodzenie za przesyłki nadawane za pośrednictwem 

operatora wyznaczonego (usługa pośrednictwa) pobierane jest nie na podstawie 
cen formularzowych, a na podstawie cenników operatora alternatywnego 
załączanych do oferty. 

Brak wyodrębnienia takiej pozycji w praktyce przesądza o konieczności obciążenia 
Zamawiającego kosztami wykonania usługi „niepocztowej” na podstawie cennika 
załączanego przez operatora alternatywnego do umowy. Biorąc pod uwagę powyższe 
zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, na jakich zasadach dokonywane będą 
rozliczania usługi pośrednictwa przy wykonywaniu tzw. przesyłek terminowych - czy 
wynagrodzenie operatora alternatywnego uiszczane będzie na podstawie cennika 
załączonego do oferty, czy też zamawiający dokona modyfikacji Ogłoszenia poprzez 
wyodrębnienie takiej pozycji w formularzu ofertowym? 

Odpowiedź 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem zamówienia są 
usługi, które nie muszą być świadczone przez operatora wyznaczonego. 

Pytanie 22 
Czy Zamawiający dopuszcza, by usługi pocztowe i przewozowe nie określone przez 
niego wprost w Zamówieniu i nie wycenione przez Wykonawcę zgodnie z ofertą, były 
świadczone na podstawie umowy o zamówienie według cen wskazanych w cenniku 
usług pocztowych i przewozowych Wykonawcy, stanowiącym załącznik do tej umowy? 
Akceptacja powyższego pozwoli Zamawiającemu na korzystanie także z tych usług 
pocztowych, na które zapotrzebowania nie przewidział, w ramach wiążącej go  
z wykonawcą umowy o zamówienie. 

 



 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
26-600 Radom,  ul. Żeromskiego 53 (p. 189-191), tel.: 48 36 20 876, fax: 48 36 20 289, e-mail: bzp@umradom.pl 

www.radom.pl 
 

Odpowiedź 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, iż dokładnie określił zakres usług 
pocztowych w ogłoszeniu o zamówieniu i nie dopuszcza, by usługi pocztowe  
i przewozowe nie określone przez niego wprost w zamówieniu i nie wycenione przez 
Wykonawcę zgodnie z ofertą, były świadczone na podstawie umowy o zamówienie 
według cen wskazanych w cenniku usług pocztowych i przewozowych Wykonawcy, 
stanowiącym załącznik do tej umowy. 

 
Pytanie 23 
Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której przesyłki kierowane poza obszar 
administracyjny miasta Radomia będą odbierane przez Wykonawcę od Zamawiającego,  
a następnie w tym samym dniu nadawane przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego, Poczty Polskiej 
S.A., w ramach usług powszechnych w rozumieniu Prawa pocztowego? 
 
Odpowiedź 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający dopuszcza sytuację,  w której przesyłki 
kierowane poza obszar administracyjny miasta Radomia będą odbierane przez 
Wykonawcę od Zamawiającego, a następnie w tym samym dniu nadawane przez 
Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego w placówkach pocztowych operatora 
wyznaczonego, Poczty Polskiej S.A., w ramach usług powszechnych w rozumieniu 
Prawa pocztowego. 
 
Pytanie 24 
Wykonawca, mając na uwadze potrzebę dokładnego i wyczerpującego wyjaśnienia przez 
Zamawiającego zapisów Ogłoszenia w związku z przekazaniem Zamawiającemu 
wniosków o wyjaśnienie Ogłoszenia, wnosi o przesunięcie terminu składania ofert  
w ramach postępowania o Zamówienie. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostanie przesunięty. Szczegóły 
odnośnie przedmiotowej zmiany zostały opisane w dalszej części przedmiotowego 
pisma. 

 
 

Działając na podstawie § 5 pkt 7 i 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 
euro, wprowadzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 1717/2016 z dnia 
24 października 2016r. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści OGŁOSZENIA w/w 
postępowania w następujący sposób:  

 
• W ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi w pkt. III 

w „Informacjach dodatkowych” pkt 1 usuwa się zapis „minimum 10 osób” oraz 
treść „jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
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określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629). 
*art. 22 § 1 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do 
wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.” 

 
W związku z powyższym pkt 1 „Informacji dodatkowych” otrzymuje nowe 

brzmienie: 
1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia (tj. w zakresie odbioru, 
segregacji, doręczania, awizowania, wydawania przesyłek pocztowych oraz 
ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym). 

 
 
 
W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert, ustalając go na dzień: 18.12.2018r., godz. 10:00. Jednocześnie 
otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2018r. o godz. 10:30. 

W związku ze zmianą terminu Zamawiający modyfikuje treści OGŁOSZENIA w/w 
postępowania w następujący sposób: 

w pkt. XIII ust. 1 i 2 OGŁOSZENIA zapis w brzmieniu:  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) 
w terminie do dnia 17.12.2018r. do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która 
będzie posiadać oznaczenia:  

"Oferta na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Radomiu 
w 2019r., znak BZP.271.1.766.2018.EF” oraz „Nie otwierać przed 

17.12.2018r. godz. 10:30” 

 

zastępuje się zapisem: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) 
w terminie do dnia 18.12.2018r. do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która 
będzie posiadać oznaczenia:  
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" Oferta na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Radomiu 
w 2019r., znak BZP.271.1.766.2018.EF” oraz „Nie otwierać przed 

18.12.2018r. godz. 10:30” 

 

w pkt. XIV ust. 1 OGŁOSZENIA zapis w brzmieniu:  

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim  
w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) 
w dniu 17.12.2018 r. o godz. 10:30. 

 

zastępuje się zapisem: 

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim  
w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) 
w dniu 18.12.2018 r. o godz. 10:30. 

 

Pozostałe zapisy OGŁOSZENIA pozostają bez zmian. 

 

 Z up. PREZYDENTA MIASTA 
 
Aneta Ćwiklińska 

 Kierownik Biura Zamówień Publicznych 


