
1 
 

  POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY 
ul. Traugutta 23, 13 – 100 NIDZICA,  89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl 

Nidzica, 08.12.2014 roku 

Do wszystkich wykonawców postępowania DO-0671-1/2014 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść 

zapytań i zmianę treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu 

Pracy w Nidzicy”. 

Wykonawca I 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w dokumentacji przetargowej w sposób 

następujący:  

 rozszerzenie zapisu pkt. 4 w Rozdziale 3 „Opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie 

treści: „Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawcy 

wybrany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy o podwykonawstwo” ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zmianę powyższego zapisu.  

W SIWZ w Rozdziale 3 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający 

żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom (jeśli dotyczy). Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia  

z udziałem podwykonawcy wybrany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy  

o podwykonawstwo”. 

Pytanie 2:  

Czy Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w dokumentacji przetargowej w sposób 

następujący: 

 w zał. Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt. 18 lit. a) dodanie 

treści: „Z oznaczenia potwierdzającego wniesienie opłaty musi jednoznacznie wynikać 

nazwa Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę w tym postępowaniu”? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zmianę powyższego zapisu.  

W załączniku nr 1 do SIWZ  pkt. 18 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„18. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) adresowania przesyłek w sposób czytelny i zgodny ze standardami określonymi  

w normach, umieszczania oznaczenia potwierdzającego wniesienie opłaty za usługę  

w postaci odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą. Z oznaczenia 

potwierdzającego wniesienie opłaty musi jednoznacznie wynikać nazwa Wykonawcy,  

z którym Zamawiający zawarł umowę w tym postępowaniu”. 

Wykonawca II 

Pytanie 1: 

Zamawiający wskazuje w załączniku nr 1, pkt. 5 i 6, że wymaga, by nadanie przesyłki 

skutkowało zachowaniem terminu lub wniesieniem pisma do sądu, tj. skutkami określonymi 

m.in. w art. 57 kpa, art. 165 kpc itp. Dodatkowo Zamawiający wymaga, by potwierdzenie 

nadania miało moc dokumentu urzędowego. 

Należy podkreślić, że wskazane wymogi spełnić może jedynie operator wyznaczony, jakim 

jest Poczta Polska S.A. Wymóg spełnienia powyższych skutków bezpośrednio przez nadanie 

w placówce wybranego operatora prowadzi w konsekwencji do naruszenia elementarnych 

zasad prawa zamówień publicznych tj. zachowania uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 PZP). Przepisy powszechnie obowiązującego prawa to 

okoliczność, na którą Wykonawca nie ma żadnego wpływu i nie jest w stanie w żaden sposób 

spełnić takiego warunku. 

Wykonawca zwraca uwagę, że wskazane tryby dotyczą nadawania pism kierowanych przez 

strony postępowania do organu, nie mają więc zastosowania do nadawania korespondencji 

wysyłanej przez Zamawiającego – będącego organem administracji, do stron postępowania 

(tj. wysyłanie decyzji, zawiadomień itp.). Zamawiający, jako organ administracji publicznej, 

nadawać będzie głównie przesyłki w takich trybach jak art. 39 KPA, tj. do jednostek 

zewnętrznych w stosunku do struktury administracyjnej – osób fizycznych i prawnych, 

zapewnienie powyższych skutków nie jest więc istotne, gdyż – niezależnie od wyboru 

operatora pocztowego – skutek doręczenia nastąpi z chwilą faktycznego dostarczenia 

przesyłki do adresata. Doręczenie przesyłek w trybie określonym w art. 39 KPA oraz innych 

analogicznych przez Wykonawcę będzie  doręczeniem tak samo skutecznym, jak doręczenie 

dokonane przez Pocztę Polską i każdego innego operatora pocztowego posiadającego 

uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru 

operatorów pocztowych, zgodnie z art. 6 ustawy – Prawo Pocztowe. 

Tryby doręczania przesyłek w postępowaniach sądowych i administracyjnych nadawanych 

przez organ administracji publicznej są określone w aktach prawnych regulujących dane 

postępowanie. 

Art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego 
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Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 

1529), przez swoich pracowników lub inne upoważnione osoby lub organy. 

Art. 144 Ordynacji podatkowej 

Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, swoich pracowników lub 

przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy organem 

podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys za 

pokwitowaniem. 

Z zapisów tych wynika, że organ nie jest zobowiązany do nadawania pism za pośrednictwem 

operatora wyznaczonego – wystarczy, że przesyłki zostaną nadane w placówce przedsiębiorcy 

legitymującego się wpisem do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Przesyłkami tego rodzaju są wszelkie pisma, wezwania, 

zawiadomienia, które organ kieruje do stron prowadzonego przez siebie postępowania. 

Nie mają tu więc zastosowania przepisy regulujące skutki prawne nadania pism za 

pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa Pocztowego (tj. moc 

dokumentu urzędowego, skutek zachowania terminu do wniesienia pisma), gdyż to nie chwila 

nadania, a rzeczywistego doręczenia pisma do adresata wyznacza moment, od którego 

rozpoczynają biec – dla stron postępowania – terminy do dokonania określonych czynności 

(np. wniesienie odwołania). Tymczasem konieczność nadawania przesyłek w trybie art. 57  

§ 5 pkt. 2 KPA i art. 12 § 6 pkt. 2 Ordynacji podatkowej miałaby zastosowanie w niniejszym 

postępowaniu, gdyby to Zamawiający występował w charakterze strony postępowania 

administracyjnego, jako podmiot administrowany. 

Odnośnie wymogu zapewnienia potwierdzeniu nadania mocy dokumentu urzędowego, 

Wykonawca zwraca uwagę, że Krajowa Izba Odwoławcza w trzyosobowym składzie, 

któremu przewodniczył Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Paweł Trojan, orzekła  

7 października 2013 r. (sygn. akt: KIO 2184/13),  że żaden sąd i prokuratura w Polsce nie 

może się domagać by dowód nadania przesyłek poleconych, nadawanych przez sąd lub 

prokuraturę, a także organ administracji publicznej, jak i podmiot wykonujący działania z 

zakresu administracji publicznej, był wystawiany z mocą urzędową. 

Takie ukształtowanie zapisów jest zaskakujące, gdyż ograniczenie konkurencyjności 

postępowania nie leży przede wszystkim w interesie Zamawiającego, gdyż spowoduje, że 

faworyzowany operator wyznaczony, świadomy braku jakiejkolwiek konkurencji w 

niniejszym postępowaniu, złoży ofertę zdecydowanie mniej korzystną cenowo. 

Dlatego też Wykonawca zwraca się o usunięcie z SIWZ wszelkich nawiązań do konieczności 

zapewnienia mocy urzędowej dla potwierdzenia nadania, zapewnienia skutków zachowania 

terminu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisów określonych w pkt. 5 i 6 Szczegółowego 

Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.  
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Pytanie 2: 

Jeśli jednak Zamawiający przewiduje nadawanie niektórych przesyłek w ww. trybach, tj. art. 

57 k.p.a. czy art. 12 Ordynacji podatkowej, jak również pism sądowych (apelacje, odwołania) 

w trybie art.165 kpc, to Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie: 

1) czy dopuszcza możliwość wyłączenia takich przesyłek z zakresu przedmiotu zamówienia 

i niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? 

Ze względu na swoją specyfikę, a więc konieczność posługiwania się w tym zakresie 

operatorem wyznaczonym, uzasadnione jest wyłączenie powyższych przesyłek i wszczęcie w 

tym zakresie osobnego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

obejmującego wyłącznie tego rodzaju przesyłki. Wykonawca informuje, że wyłączenie tych 

przesyłek wpłynie na cenę oferty Wykonawcy, a także innych Wykonawców przystępujących 

do postępowania i w istoty sposób wpłynie na zwiększenie konkurencyjności postępowania. 

Brak konieczności uwzględniania w kosztach nadawania ww. przesyłek pozwoli Wykonawcy 

na zaproponowanie najbardziej optymalnych dla Zamawiającego warunków cenowych. Co 

więcej, również konkurenci Wykonawcy, przede wszystkim operator wyznaczony – Poczta 

Polska S.A., wiedząc o zwiększeniu konkurencji, będą zmuszeni do obniżenia 

proponowanych cen ofertowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie przesyłek, wymagających nadania u 

operatora wyznaczonego z przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zamówieniem 

publicznym.  

2) ewentualnie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia odrębnego wykazu 

przesyłek wymagających nadania u operatora wyznaczonego lub ich oznakowania w 

określony sposób – w celu wydzielenia i nadania przez Wykonawcę u operatora 

wyznaczonego w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego? 

Wykonawca informuje, że w tym przypadku będzie stosował następujący tryb: wydzielone 

przesyłki pocztowe, po ich odebraniu od Zamawiającego w tym samym dniu zostaną 

dostarczone do placówki operatora wyznaczonego i nadana w imieniu Zamawiającego, 

Wykonawca następnie dostarczy Zamawiającemu uzyskane potwierdzenie nadania. 

Wykonawca będzie tylko pośrednikiem między Zamawiającym a operatorem wyznaczonym, 

nadanie przesyłek nastąpi w imieniu i na rzecz Zamawiającego, nie zmieni jednak danych 

Zamawiającego na kopercie. Sposób oznaczenia wniesienia opłaty pocztowej ustalony z 

Zamawiającym zastąpią znaki opłaty pocztowej stosowane przez operatora wyznaczonego. 

Wykonawca podkreśla, że Poczta Polska S.A. jako operator wyznaczony zobowiązany do 

świadczenia powszechnej usługi pocztowej ma obowiązek zrealizować usługę i nie może 

odmówić w tym zakresie zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych niezależnie od 

łączących ją stosunków z Wykonawcą. 

Powyższe działanie ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia interesów 

Zamawiającego. W sytuacji bowiem gdy Zamawiający, jest stroną np. postępowania 

cywilnego i zależy mu na złożeniu pisma w terminie wynikającym z konkretnej procedury, 

winien taką przesyłkę wydzielić i wskazać operatorowi pocztowemu, że powinna być ona 
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doręczona przez operatora wyznaczonego. W przeciwnym wypadku negatywne skutki 

procesowe (uchybienie terminu np. do wniesienia apelacji) poniesie Zamawiający, który nie 

poinformuje operatora pocztowego o charakterze przesyłki, na co ten ostatni nie miał, 

żadnego wpływu. 

Możliwa jest również w tym zakresie sytuacja, że przesyłki muszą być przekazane 

operatorowi na tyle wcześnie do doręczenia, aby przesyłka „fizycznie” trafiła do organu/sądu 

w terminie przewidzianym na dokonanie danej czynności procesowej. Niemniej wymaga to 

współpracy z Zamawiającym i najpierw wyodrębnienia przesyłek, które muszą być nadane w 

trybach według ww. procedur. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia odrębnego wykazu przesyłek 

wymagających nadania u operatora wyznaczonego w dniu ich dostarczenia przez 

Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Wykonawcę zlokalizowanego na terenie 

miasta Nidzica, w odległości nie większej niż 1000 metrów od siedziby Zamawiającego. Z 

oznaczenia potwierdzającego wniesienie opłaty za ww. przesyłki musi jednoznacznie 

wynikać nazwa Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę w tym postępowaniu.  

Pytanie 3: 

Jeżeli Zamawiający przewiduje konieczność nadawania przesyłek wymagających 

pośrednictwa operatora wyznaczonego, czy Zamawiający może wskazać szacunkowe 

wolumeny wszystkich przesyłek, które mają być nadawane w ten sposób? 

Informacje, o których mowa powyżej będą niezwykle pomocne Wykonawcy w skalkulowaniu 

ceny oferty. 

Odpowiedź: 

Szacunkowa ilość przesyłek wymagających pośrednictwa operatora wyznaczonego to około 

800. 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość by na kopercie oprócz danych wskazanych przez 

Zamawiającego znajdowały się informacje o opłacie za usługę pocztową związane ze 

świadczeniem części zamówienia przez podwykonawców, ewentualnie inne informacje 

związane z obiegiem przesyłek pocztowych? 

Wykonawca jednocześnie zaznacza, że informacje te nie będą zakrywać nadruku adresu 

firmowego Zamawiającego oraz nie będą naruszać innych wymagań wskazanych w 

Zaproszeniu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z pkt. 18 lit. a) Szczegółowego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający zobowiązuje się do 

adresowania przesyłek w sposób czytelny i zgodny ze standardami określonymi w normach, 

umieszczania oznaczenia potwierdzającego wniesienie opłaty za usługę w postaci odcisku 
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pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą. Z oznaczenia potwierdzającego wniesienie opłaty 

musi jednoznacznie wynikać nazwa Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę w 

tym postępowaniu. 

Pytanie 5: 

Zamawiający w treści SIWZ i Załączników wymaga od Wykonawców stosowania przepisów 

m.in.: Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w 

sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. 

U. z dnia 09.05.2013 r. poz. 545). 

Wykonawca zwraca uwagę, że nie są to przepisy „powszechnie” obowiązujące, i jedynym 

podmiotem zobowiązanym do stosowania powyższego jest operator wyznaczony w ramach 

obowiązku świadczenia przez niego usług pocztowych nałożonego przez ustawę – Prawo 

Pocztowe. Odesłanie do świadczenia usług powszechnych czyni przedmiot zamówienia 

niejednoznacznym. Powszechne usługi pocztowe w rozumieniu art. 45 Prawa pocztowego 

świadczone są, zgodnie z art. 46 tej ustawy, przez operatora wyznaczonego, który to 

obowiązek pełni do roku 2015 Poczta Polska S.A. na mocy art.178 ustawy. 

Usługi będące przedmiotem zamówienia nie są zaś świadczone w ramach obowiązku 

nałożonego przez ustawę, nie są więc powszechnymi usługami pocztowymi w powyższym 

rozumieniu. Usługi świadczone przez innych operatorów pocztowych, jak również przez 

operatora wyznaczonego, ale nie w ramach ustawowego obowiązku, a występującego jako 

podmiot na konkurencyjnym rynku usług pocztowych, są, co najwyżej, usługami 

wchodzącymi w zakres usług powszechnych, tj. zgodnie z definicją art. 3 pkt. 30, „usługami 

pocztowymi obejmującymi przesyłki listowe i paczki pocztowe, o wadze i wymiarach 

określonych dla usług powszechnych oraz przesyłki dla ociemniałych, nieświadczonymi 

przez operatora wyznaczonego w ramach obowiązku świadczenia usług powszechnych”. 

Mając na uwadze powyższe Wykonawca wskazuje, że może zobowiązać się do stosowania 

pewnych zasad zawartych we wskazanym powyżej rozporządzeniu, prosi jednak o wskazanie 

konkretnych wymogów, np. zasad dot. doręczania przesyłek itp. W przeciwnym wypadku 

zwraca się z wnioskiem o eliminację cytowanego zapisu z treści SIWZ. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wskazuje poniżej, które zapisy Rozporządzenia Ministra Administracji i 

Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonywania usług powszechnych przez 

operatora wyznaczonego mają być stosowane przy realizacji niniejszego zamówienia: 

a) rozdział 2 – wymagania w zakresie czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie 

krajowym, 

b) § 17, § 21 do § 23 rozdziału 3 – wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania 

przesyłek pocztowych, 

c) § 25 rozdziału 4 – sposób rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego 

oraz minimalny procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych umieszczonych w 

sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, 

d) § 31, § 34, § 37 do § 40 rozdziału 5 – sposób świadczenia usług.  
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Pytanie 6: 

Zamawiający wskazuje w SIWZ: 

Zamawiający będzie dostarczał przesyłki pięć razy w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 800 do 1530, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę zlokalizowanym na terenie 

miasta Nidzica w odległości nie większej niż 1000 metrów od siedziby Zamawiającego. 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby nadania przesyłek były odbierane z jego siedziby na koszt 

Wykonawcy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 

 

Z up. Starosty  

Aleksandra Nowogórska  

Dyrektor PUP w Nidzicy 


