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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, mającego na celu udzielenie zamówienia publicznego  
pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach”, ogłoszonego w dniu 19 lipca 2016 roku – numer 
ogłoszenia: 143911 - 2016; 

Zamawiający zwraca uwagę, że w zapytaniu powołano się na błędną procedurę 
postępowania.  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mającego na celu udzielenie 
zamówienia na.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach”, prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, 
 
 Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), przekazuje odpowiedzi na 
Zapytania I przesłane w dniu 22 lipca 2016 roku, dotyczące Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, do ww. postępowania: 
 
 
Odpowiedzi na Zapytanie I do SIWZ: 
 
Pytanie 1: 
Zamawiający, uzna za dopuszczalne nadawanie przesyłek Zamawiającego przez wybranego 
w przetargu Wykonawcę u innego operatora pocztowego pod warunkiem zawarcia przez 
Wykonawcę z innym operatorem umowy zgodnie art. 35 Prawa pocztowego. 
 
Pytanie 2: 
Zamawiający, zgodnie z wyraźnymi zapisami pkt. 7 Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, nie przewiduje nadawania przesyłek 
zawierających pisma w postępowaniach, w których jest stroną, wymagających, zgodnie  
z przepisami prawa, pośrednictwa operatora wyznaczonego. W związku z powyższym 
nadawanie przesyłek przez posłańca w imieniu i na rzecz Zamawiającego u operatora 
wyznaczonego nie będzie miało miejsca.  
 
Pytanie 3: 
Zamawiający w Załączniku nr 2 do SIWZ nie opisuje przesyłek w sposób wskazany  
w pytaniu. Wymagania Zamawiającego dotyczące terminów doręczeń przesyłek zostały 
zapisane w pkt. 21 i 22 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
Pytanie 4: 
Zamawiający, zgodnie z wyraźnymi zapisami pkt. 7 Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, nie przewiduje nadawania przesyłek 
zawierających pisma w postępowaniach, w których jest stroną, wymagających, zgodnie  
z przepisami prawa, w tym zgodnie z art. 57 § 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 



Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ), pośrednictwa operatora 
wyznaczonego. 
 
Pytanie 5: 
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, a nie zapytania 
ofertowego. 
Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmian do umowy, poza przewidzianymi w pkt. 2 
rozdziału XVIII SIWZ. 
 
Pytanie 6: 
Zamawiający nie przewiduje podziału korespondencji i tworzenia odrębnych dokumentów 
nadawczych dla przesyłek nadawanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 
 
Pytanie 7: 
Zamawiający nie będzie nanosił dodatkowych nadruków/znaków opłaty na przesyłkach.  
   
Pytanie 8: 
Zamawiający wymaga aby odbiór awizowanych przesyłek był możliwy we wskazanych  
w  „Wykazie placówek zdawczo-odbiorczych i punktów odbioru przesyłek niedoręczonych 
pod adres (awizowanych), potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu  
w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym”, stanowiącym Załącznik  
nr 7 do SIWZ. 
 
Pytanie 9: 
Zamawiający za świadczenie usług pocztowych będzie dokonywał zapłaty tylko na rzecz 
Wykonawcy wybranego w postępowaniu,  zgodnie  zapisami zawartymi w pkt. 38 – 40 
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ oraz 
§7 Załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
Pytanie 10: 
Zamawiający nie przewiduje nadawania wskazanych w pytaniu przesyłek. 
 
Pytanie 11: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian cen jednostkowych brutto w sytuacjach 
wskazanych w pkt. 38 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do SIWZ. 
.  
Pytanie 12: 
Ustawodawca nie nakłada na Zamawiających obowiązku stosowania „klauzul społecznych”. 
Gdyby tak było, znalazłoby to wyraz w zapisach ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Określenie kryteriów oceny ofert jest uprawnieniem Zamawiającego. Zamawiający 
podtrzymuje kryteria oceny ofert opisane w rozdziale XV SIWZ. 
 
Pytanie 13: 
Odpowiedzialność za świadczone usługi będzie ponosił Wykonawca. 
 
Pytanie 14: 
Informacje dotyczące druków potwierdzenia odbioru zostały zapisane w pkt. 26 
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 
Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie nazwy operatora pocztowego jako nadawcy. 
 



Pytanie 15: 
Patrz odpowiedź na pytanie 4. 
 
Pytanie 16: 
Zamawiający nie dopuszcza  dopisania ppkt. a) do pkt. 7 § 7 Załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
Pytanie 17: 
Zamawiający nie zna krajów przeznaczenia dla przesyłek zagranicznych. 
 
Pytanie 18: 
§ 5 Załącznika nr 8 do SIWZ dotyczy wszystkich przesyłek. 
 
Pytanie 19: 
Zamawiający nie wyraża zgody na  wykreślenie pkt.6 § 3 Załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
Pytanie 20: 
Zamawiający nie wyraża zgody na  wykreślenie pkt.1-3 § 8 Załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
Pytanie 21: 
Zamawiający nie zmieni treści pkt. 3 w §12 Załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
Pytanie 22: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia rozdziału XIII SIWZ dotyczące terminu składania  
i otwarcia ofert.  
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