
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 

 

                                                                                                                                         

Milanówek, dnia 31.12.2014 r.         

 
TOM.271.1.27.2014                          
 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
              nieograniczonego ZP.271/29/ORG/ 14 na  „Świadczenie usług pocztowych w obrocie  
             krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Milanówka” 
 
 

 
Zamawiający odpowiada na pytania, które wpłynęły w dniu 30 grudnia 2014 roku w sprawie ww. 
postępowania: 
 
 

„W związku z ogłoszeniem w dniu 29.12.2014 roku przetargu nieograniczonego nr ZP.271/29/ORG/14 
na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Milanówka”, 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
 

1. czy Zamawiający może wskazać szacunkowy %-wy udział wszystkich przesyłek listowych, które 
mają być nadawane w ramach zamówienia w trybach: art. 57§5 pkt. 2 KPA, art. 12§ 6 pkt 2 
Ordynacji podatkowej lub ew. innych analogicznych przepisów, np. art. 165 § 2 kodeksu 
postepowania cywilnego?” 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający informuje, iż w dokumentacji postępowania w załączniku nr 3 „Kalkulacja cenowa” 
pozycja nr 3 Przesyłki polecone za potwierdzeniem odbioru - dzień nadania podał szacunkowe ilości, 
które przewiduje nadawać za pośrednictwem operatora wyznaczonego. 
 
    

2. „W jaki sposób Zamawiający zamierza wydzielać przesyłki wskazane w pkt 5 Opis przedmiotu 
zamówienia, które wymagają nadania u operatora wyznaczonego?” 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający informuje, że w dokumentacji postępowania w Załączniku nr 1 „Opis przedmiotu 
zamówienia” określił w pkt. 13 oraz w pkt. 16-19 ppkt.1) propozycję oznakowania przesyłek   
dla których istotny jest dzień nadania.  
 

1. ….. Zamawiający umieszcza na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie 
identyfikujące adresata wraz z adresem i właściwym kodem pocztowym (podany jednocześnie na 
wydruku bądź w zestawieniu), jednocześnie określając rodzaj przesyłki (polecona, za 
potwierdzeniem odbioru, priorytetowa, DN-dzień nadania). Zamawiający będzie nadawał 
przesyłki w stanie uporządkowanym według kolejności z wydruku bądź z zestawienia. 

 
2. Zamawiający zobowiązany jest do  sporządzenia w 2 egzemplarzach, z których jeden 

przeznaczony jest dla placówki Wykonawcy - wydruku dla przesyłek rejestrowanych  
i wysyłanych zgodnie z procedurą mi.in.  KPA, KPC oraz zestawienia ilościowego dla przesyłek 



 
nierejestrowanych i przesyłek zagranicznych. Wydruk jak i zestawienie są generowane 
komputerowo przez Zamawiającego. 

3. Sposób oznaczenia przesyłek nadawanych przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami KPA, KPC, KPK, PPSA i innych, zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą przed 
zawarciem umowy (oznakowania w określony sposób np. DN, oddzielny rejestr/wykaz), w celu 
wydzielenia i nadania przez Wykonawcę u operatora wyznaczonego w dniu odbioru przesyłek od 
Zamawiającego zgodnie z ww. procedurami.   

4. Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego o których mowa w 
pkt.17, wydane przez Wykonawcę musi mieć moc dokumentu urzędowego, zgodnie  
z art.17 Ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529). 

5. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym tj. 
przekazaniu przesyłek ułożonych stroną adresową w tym samym kierunku:   
1) rejestrowanych przesyłek krajowych według kolejności wpisów w książce nadawczej 

(wydruku) dokonywanych z uwzględnieniem informacji o rodzaju usług: ekonomicznych i 
priorytetowych oraz zwrotnym potwierdzeniu odbioru i DN,….. 

 
Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją postępowania zamieszczoną na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
 
 

3. „Zamawiający w pkt. 37 Opisu przedmiotu zamówienia Załącznika nr 1 do SIWZ wskazał, że „w 
koszt nadania przesyłki będzie wliczony jego ewentualny zwrot do siedziby nadawcy 
Zamawiającego.” 

Biorąc pod uwagę obowiązujący stan prawny, w przedmiotowym stanie faktycznym nadawcą 
przesyłek wskazanym na dokumencie nadawczym, nadanych za pośrednictwem operatora 
wyznaczonego, zgodnie   z wymaganiami SIWZ powinien być tylko i wyłącznie Zamawiający. W takiej 
sytuacji zwrot przesyłki następować będzie na adres nadawcy czyli Zamawiającego. Natomiast rola 
operatora pocztowego wybranego do realizacji usług pocztowych w postępowaniu sprowadzać się 
będzie jedynie do roli posłańca, wykonującego czynność faktyczną odbioru przesyłek z siedziby 
Zamawiającego i przewiezienia ich do urzędu pocztowego operatora wyznaczonego celem ich nadania. 
Tym samym to od nadawcy czyli Zamawiającego pobierana będzie przez Pocztę Polską opłata za 
ewentualny zwrot przesyłki w formie gotówki, a takiej możliwości nie dopuszcza SIWZ. Jednocześnie 
operator pocztowy pośredniczący w nadawaniu przesyłek u operatora wyznaczonego nie będzie   w 
takim przypadku wykonywał usługi pocztowej, ale ewentualnie usługę przewozową, nieobjętą SIWZ. 
Wymaganiem Zamawiającego jest, aby wynagrodzenie wykonawcy obejmowało całość kosztów 
związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
zapisów SIWZ i zgadza się na ponoszenie dodatkowych opłat?” 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej przez Wykonawcę 
zmiany. Przedmiotowym zamówieniem nie jest objęta usługa przewozowa, gdyż taka nie występuje.  
Art. 15 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012r.) określa 
m.in. iż zawarcie umowy o świadczenie usługi pocztowej następuje w szczególności przez przyjęcie przez 
operatora pocztowego przesyłki pocztowej do przemieszczenia. Ponadto Zamawiający wymaga,  
aby Wykonawca w cenie za świadczenie usług pocztowych uwzględnił również koszt ewentualnego 
zwrotu do nadawcy czyli Zamawiającego. Jest to zamówienie publiczne w którym Zamawiający określa 
warunki realizacji umowy zawartej w wyniku wyboru Wykonawcy, dlatego Zamawiający nie zamierza 
ponosić dodatkowych kosztów związanych ze zwrotami niedostarczonych przesyłek pocztowych.  
 

4. Zamawiający wskazał w SIWZ, że „Wykonawca powinien posiadać odpowiednią liczbę placówek 
pocztowych  w celu należytej realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia.” 

W celu zabezpieczenia realizacji zamówienia zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego wynikającymi z 
SIWZ prosimy o doprecyzowanie, czy wykonawcy mają obowiązek przedstawienia dokumentów 
potwierdzających posiadanie odpowiednich zasobów lokalowych (np. umowy najmu, prawa własności 
do lokalu) chociaż  na terenie miasta Milanówka? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający informuje, że wymaga od Wykonawców jedynie dokumentów zgodnych z rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., 
poz.231). Zamawiający nie może wymagać innych dokumentów niż wskazane enumeratywnie w akcie 



 
wykonawczym do ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto Zamawiający wskazał w dokumentacji 
postępowania w załączniku nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 11: 

„W przypadku, gdy Wykonawca posiada placówki w miejscowości Zamawiającego, Zamawiający 
sam dostarczy przesyłki do placówki i odbierze przesyłki z placówki o ustalonych z Wykonawcą 
godzinach. W przypadku braku ich posiadania Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego, 
codziennego odbierania  przesyłek z siedziby Zamawiającego i codziennego dostarczania 
przesyłek do siedziby Zamawiającego o uzgodnionych z Zamawiającym porach, określonych w 
pkt 7 i 10.” 

 

5. Czy Zamawiający wymaga, aby placówki pocztowe Wykonawcy spełniały następujące warunki: 
      - czynne, co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 

- oznakowane w sposób widoczny „szyldem” z nawą bądź logo Wykonawcy, umieszczonym w obrębie 
witryny jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy 
 - gdy znajdują się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, muszą 
posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych oznakowane w 
sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy 
Ponadto czy Zamawiający oprócz powyższych kryteriów, co do placówek Wykonawcy oczekuje, 
iż placówka dedykowana dla głównej siedziby Zamawiającego będzie umożliwiała skorzystanie  z 
innych usług pocztowych Wykonawcy niezawartych w przedmiocie zamówienia? 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający wskazał w dokumentacji postępowania w załączniku nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” 
pkt 12 minimalne wymagania co do godzin pracy Wykonawcy: 
„Placówka  Wykonawcy będzie otwarta pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
świątecznych”. 
Pozostałe kryteria wskazane przez Wykonawcę zależą wyłącznie od samego Wykonawcy, gdyż w interesie 
Wykonawcy powinno być oznakowanie lokali. Zamawiający nie narzuca takiego wymogu Wykonawcy. 
Taki wymóg wiązałby się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez Wykonawców którzy będą chcieli 
wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
 

6. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących 
zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
danych osobowych oraz zachowania tajemnicy wszelkich informacji mających wpływ na stan 
bezpieczeństwa Zamawiającego?” 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający informuje, iż wymaga od Wykonawcy przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów 
prawa w trakcie składania ofert jak i w okresie realizacji zawartej umowy. Załącznik nr 1 pkt 43: 
„Wykonawca zachowa w tajemnicy wszelkie informacje powzięte przy wykonaniu umowy” 
 

7. Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie zmiana obecnego artykułu 13 Światowej Konwencji 
Pocztowej, która polega na rezygnacji krajów członkowskich Światowego Związku Pocztowego ze 
świadczenia fakultatywnej usługi polecenia dla przesyłek ekonomicznych. tym samym, 
zlikwidowana została kategoria ekonomiczna dla przesyłek listowych poleconych w obrocie 
zagranicznym. Usługa przesyłka polecona jest świadczona tylko jako usługa priorytetowa. Usługa 
przesyłka rejestrowana ekonomiczna w obrocie zagranicznym w Załączniku nr 3 do SIWZ – 
Kalkulacji cenowej została ujęta w poz. 8 i 10. W związku z powyższym wnosimy do 
Zamawiającego o dopuszczenie zmiany i potraktowanie tych przesyłek jako przesyłki 
rejestrowane priorytetowe oraz modyfikację formularza cenowego. 

Powyższe jest niezbędne do prawidłowej kalkulacji cenowej przedmiotowego zamówienia. 
    

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający informuję, że nie dokonuje zmian w zakresie przedmiotu zamówienia. Zamówienie 
publiczne ma indywidualny charakter, Zamawiający określa wymagania w stosunku do Wykonawców 
przystępujących do udziału w zamówieniu publicznym. Treść art. 13 Światowej Konwencji Pocztowej nie 



 
jest obligatoryjna tylko fakultatywna, to Wykonawca składając ofertę zdecyduje czy taki rodzaj usług 
chce świadczyć na rzecz Zamawiającego. Przepisy Konwencji na które powołuje się Wykonawca nie 
zabraniają świadczenia usług pocztowych poleconych przesyłek zagranicznych. A zagraniczny operator 
pocztowy kraju do którego adresowana będzie taka przesyłka nie może odmówić dostarczenia jej do 
adresata. 
 

    

 
 

                Z poważaniem   

                   Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                                                                            /-/ 
                                                                                                 Michał Piwek       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45 
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20 

e-mail: miasto@milanowek.pl 


