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Do wszystkich Wykonawców 
 
 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin w latach 2014 - 2015” 

 
 

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ 

 
Zamawiający Gmina Niemodlin na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), udziela odpowiedzi 

na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu. 

Treść zapytań jest cytowana. 

Pyt. 1. 
Czy Zamawiający przewidział w ramach zamówienia publicznego nadawanie przesyłek spełniających 
wymogi procedury Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej czy w związku z 
tym Zamawiający będzie stosował druki zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłek nadanych w trybie 
KPA i Ordynacji podatkowej własnego nakładu, zgodnych z zapisami KPA i Ordynacji podatkowej? 
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia publicznego, nadawanie przesyłek 
spełniających wymogi procedury KPA oraz Ordynacji podatkowej i będzie stosował do tego celu 
stosowne druki zgodne z KPA i Ordynacją podatkową, dostarczone przez Wykonawcę 
zamówienia. 
 
Pyt. 2 
Czy Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu 
pocztowego wydane przez placówkę pocztową miało moc dokumentu urzędowego, zgodnie z Art.17 
Ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo Pocztowe { Dz.U. z2012r„ poz.1529)? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub 
przekazu pocztowego wydane przez placówkę pocztową miało moc dokumentu urzędowego, 
zgodnie z art.17 Ustawy z dnia 23 listopada 2012r Prawo Pocztowe. 
 
Pyt. 3  
Czy dopuszczalna będzie sytuacja, w której cześć przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot na 
rzecz  
i w imieniu Zamawiającego, w wyniku czego na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny 
podmiot niż Zamawiający, natomiast na podstawie zawartych umów będzie możliwe wskazanie, że 
nadanie przesyłki zlecił Zamawiający? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość nadania części przesyłek przez inny podmiot na 
rzecz i w imieniu Zamawiającego. 
 
Pyt. 4 
Czy zamawiający może wskazać jaki jest szacunkowy udział (w %) przesyłek nie rejestrowanych i 
rejestrowanych wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1A do SIWZ, nadawanych na 
obszar obejmujący granice administracyjne województwa opolskiego i śląskiego. 
Odpowiedź: W SIWZ Zamawiającego nie ma załącznika nr 1A. 
 
Pyt. 5 
Czy Zamawiający wymaga od Wykonawców zapewnienia sieci miejsc awizacji przesyłek pocztowych, 
gdyż w innym przypadku naraża odbiorów np. na to, że Wykonawca wskaże jedno ogólnopolskie 
miejsce odbierania przesyłek awizowanych? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga od Wykonawców zapewnienia sieci miejsc awizacji przesyłek 
pocztowych. 
 
 



Pyt. 6  
Z dniem 1 stycznia 2014 roku wejdzie w życie zmiana do obecnego artykułu 13 Światowej Konwencji 
Pocztowej, która polegać będzie na rezygnacji krajów członkowskich Światowego Związku Pocztowego 
ze świadczenia fakultatywnej usługi polecenia dla przesyłek ekonomicznych. Tym samym, zostanie 
zlikwidowana kategoria ekonomiczne przesyłki listowe polecone w obrocie zagranicznym. Usługa 
przesyłka polecona będzie świadczona tylko jako usługa priorytetowa. 
Usługa przesyłka rejestrowana niebędąca przesyłką najszybszej kategorii (ekonomiczna) w obrocie 
zagranicznym wykazana została przez Zamawiającego w pozycji 7 załącznika nr 4 do SIWZ „ 
Wyliczenie wartości oferty". W związku z powyższym wnosimy do Zamawiającego o dopuszczenie 
zmiany i potraktowanie tych przesyłek jako przesyłki rejestrowane priorytetowe oraz modyfikację w/w 
pozycji załącznika nr 4 do SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje tego typu przesyłek w obrocie zagranicznym.  
W załączniku nr 4 do SIWZ  nie ma pozycji nr 7. 
Pyt. 7 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę poz 1,2,5,6,10,11 w załączniku nr 4 do SIWZ „Wyliczenie wartości 
oferty" poprzez wskazanie gabarytu przesyłki? 

Wykonawca kalkuluje opłaty za usługi pocztowe wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do 
SIWZ na podstawie obowiązującego cennika usług pocztowych oraz w oparciu o kalkulacje kosztów 
świadczonych usług. Pragniemy zwrócić uwagę, że przesyłki o gabarycie A wymagają innych czynności 
operacyjnych związanych z przemieszczaniem i doręczaniem niż przesyłki o gabarycie B. W związku z 
tym ceny dla tego samego rodzaju przesyłek, ale o różnym gabarycie, są różne. 
Odpowiedź: Załącznik nr 4 do SIWZ wskazuje szacunkową ilość przesyłek w poszczególnych 
gabarytach. 
 
 
         Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się 
        na stronie internetowej Zamawiającego 
                   w dniu 13.12.2013 r. 

 
  z up. Burmistrza 
           /~/ 
Zastępca Burmistrza 
Bartłomiej Kostrzewa 
 

 


