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PROKURATURA OKRĘGOWA 

ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra 

 

Zielona Góra, 16 grudnia 2010r. 

 

 

 

VII.G.211/09/10 

 

dot. świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby 

Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz jednostek jej podległych, 

 

 

 

WYJAŚNIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ  

TREŚCI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 W dniu 14 grudnia 2010r. zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści: 

 

Pytanie 1: 

SIWZ część 3 pkt 3.2 ppkt 1) oraz Istotne postanowienia umowne pkt 2):  

„Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się: (…) przesyłki 

rejestrowane zawierające rzeczy (…)” 

Proszę o wyjaśnienie co naleŜy rozumieć pod pojęciem „przesyłki rejestrowane 

zawierające rzeczy” lub w przypadku gdy przesyłki listowe oraz paczki pocztowe 

wskazane przez Zamawiającego w Zestawieniu cenowym w pełni wyczerpują katalog 

przesyłek moŜliwych do nadania przez Zamawiającego, wnioskuję o wykreślenie z SIWZ 

część 3 pkt 3.2 ppkt 1) oraz Istotne postanowienia umowne pkt 2) zapisu „przesyłki 

rejestrowane zawierające rzeczy”. 

 

Pytanie 2:  

SIWZ część 3 pkt 3.2 ppkt 5) oraz Istotne postanowienia umowne pkt 6): 

„Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki do siedzib Zamawiającego (…)” 

Wnioskuję o wykreślenie powyŜszego zapisu poniewaŜ przedmiotem zamówienia są 

przesyłki nadawane przez Zamawiającego i ewentualne zwroty tych przesyłek, nie zaś 

przesyłki, których adresatem jest Zamawiający. 
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Pytanie 3:  

SIWZ część 3 pkt 3.2 ppkt 7) oraz Istotne postanowienia umowne pkt 8): 

„Przesyłki pocztowe muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu ich odbioru od 

Zamawiającego”. 

Proszę o wyjaśnienie: 

a) czy za usługę odbioru z siedziby Zamawiającego przesyłek Wykonawca ma prawo do 

pobierania opłat (Wykonawca świadczy wyłącznie usługę płatnego odbioru przesyłek 

z siedziby Nadawców), 

b) w przypadku przewidywania przez Zamawiającego pobierania opłat za odbiór 

przesyłek czy Zamawiający przewiduje zmianę Zestawienia cenowego (zał. nr 2 do 

SIWZ) w celu umoŜliwienia wskazania cen Wykonawcy, 

c) czy Zamawiający moŜe wskazać przedział czasowy w jakim Wykonawca miałby 

odbierać przesyłki od Zamawiającego i podległych mu jednostek 

d) czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzenia do umowy następującego 

zapisu: „W przypadku zastrzeŜeń dotyczących odebranych przesyłek Wykonawca 

wyjaśni je z Zamawiającym telefonicznie. Przy braku moŜliwości ich wyjaśnienia  

z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu odbioru, nadanie odebranych przesyłek 

nastąpi w następnym dniu roboczym.” 

 

Pytanie 4:  

SIWZ część 3 pkt 3.2 ppkt 9) oraz Istotne postanowienia umowne pkt 10): 

Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość nadawania przesyłek poleconych wg wzoru 

obowiązującego u Wykonawcy? 

 

Pytanie 5:  

SIWZ część 3 pkt 3.2 ppkt 13) oraz Istotne postanowienia umowne pkt 14): 

„Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata 

potwierdzenie odbioru przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłki, nie później jednak 

niŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia (…)”. 

Świadczenie przez Wykonawcę usługi dodatkowej „potwierdzenia odbioru przesyłki 

rejestrowanej” jest realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

09 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych 

(Dz. U. z 2008r, Nr 5, poz. 34 ze zm.). W przedmiotowym rozporządzeniu w § 10 ust.  

1-3 określono zakres świadczenia wskazanej usługi. Uzyskanie potwierdzenia odbioru 

przesyłki rejestrowanej lub kwoty pienięŜnej określonej  w przekazie pocztowym zostało 

unormowane ponadto w Ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst 

jednolity z 2008 r. Dz.U. Nr 189, poz. 1159 ze zm.) w art. 46 pkt 1 ppkt 3. 
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Wskazane wyŜej regulacje nie określają gwarantowanego terminu zwrotu pokwitowanego 

przez adresata potwierdzenia odbioru.  

Na podstawie art. 46 pkt 3 ppkt 1a ustawy Prawo pocztowe zostały w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 09.01.2004r. w sprawie warunków wykonywania 

powszechnych usług pocztowych określone minimalne wymagania w zakresie jakości 

usług – do których przestrzegania Wykonawca został zobowiązany.  

Tym samym w świetle obowiązujących przepisów Wykonawca doręcza do siedziby 

nadawców pokwitowane przez adresata potwierdzenia odbioru niezwłocznie po dokonaniu 

przesyłki lecz nie gwarantuje ich doręczenia w ciągu 7 dni roboczych. 

Czy w świetle przytoczonych wyŜej przepisów moŜliwa jest modyfikacja przez 

Zamawiającego zapisów SIWZ oraz Istotnych postanowień umownych dotyczących 

doręczania potwierdzeń odbioru? 

 

Pytanie 6:  

W SIWZ część 3 pkt 3.2 ppkt 14) oraz Istotne postanowienia umowne pkt 15): 

Zamawiający określa wymagania w zakresie czasu doręczenia przesyłek.  

Uprzejmie informuję, Ŝe zgodnie z Art. 46 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo 

pocztowe (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U. Nr 189, poz. 1159 ze zm.) warunki 

wykonywania usług pocztowych, w tym wskaźniki terminowości doręczeń określane są  

w drodze rozporządzenia przez Ministra Infrastruktury jako procentowy udział przesyłek 

doręczonych w określonych terminach w ogólnej liczbie nadanych przesyłek. Zgodnie  

z § 43 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 

34 ze zm), w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych 

„przesyłki powinny być doręczane z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń”. 

Wskaźniki terminowości doręczeń określone zostały w załączniku nr 2 do rozporządzenia.  

Natomiast w obrocie zagranicznym standardy oraz cele w zakresie jakości usług 

określane są przez poszczególne administracje pocztowe w myśl przepisów art. 20 

Światowej Konwencji Pocztowej - Bukareszt 2004.  

Wskazane wyŜej regulacje nie określają gwarantowanego terminu doręczania przesyłek.  

Czy w świetle przytoczonych wyŜej przepisów moŜliwa jest modyfikacja przez 

Zamawiającego zapisów SIWZ  oraz Istotnych postanowień umownych dotyczących 

doręczania przesyłek? 

 

Pytanie 7:  

W SIWZ część 3 pkt 3.2 ppkt 15) i 16) oraz Istotne postanowienia umowne pkt 

16) i 17)  

Zamawiający określa terminy związane z reklamacjami. 
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Czy w przypadku zmiany przepisów określających procedury reklamacyjne Zamawiający 

dopuszcza moŜliwość zmiany treści umowy w tym zakresie? 

 

Pytanie 8:  

W Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy pkt 3) oraz Istotne postanowienia 

umowne pkt 24)  

Zamawiający określa terminy płatności. 

Proszę o wyjaśnienie: 

a) czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany terminu płatności na „14 dni od daty 

wystawienia faktury”? 

b) w przypadku braku akceptacji powyŜszej propozycji proszę o wskazanie jaki termin 

płatności jest wiąŜący „21 dni od daty otrzymania faktury” czy teŜ „21 dni od daty 

wystawienia faktury”? 

c) czy za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy? 

 

Pytanie 9: 

SIWZ część 3 pkt 3.2 ppkt 3) oraz Istotne postanowienia umowne pkt 4) 

„Zamawiający wymaga aby Wykonawca w celu zapewnienia jakości świadczonej usługi 

posiadał sieć punktów doręczeń przesyłek na terenie działania kaŜdej z jednostek 

prokuratury.” 

Proszę o wyjaśnienie: 

a) czy poprzez „sieć punktów doręczeń” naleŜy rozumieć sieć placówek Wykonawcy? 

b) czy pod pojęciem „sieć” naleŜy rozumieć określoną ilość placówek, jaką ilość 

placówek Zamawiający akceptuje? 

 

Pytanie 10:  

SIWZ część 3 pkt 3.2 ppkt 20) oraz Istotne postanowienia umowne pkt 21) 

„Podstawą obliczenia naleŜności (…), przy czym obowiązywać będą ceny jednostkowe 

podane w Formularzu ofertowym, a w przypadku ich zmiany zgodnie z dokumentem 

zatwierdzającym te zmiany.” 

a) Czy powyŜsze naleŜy interpretować, Ŝe Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany 

cen w oparciu o przepisy ustawy Prawo Pocztowe oraz przepisy międzynarodowe? 

b) Wnioskuję o wprowadzenie do Istotnych postanowień umowy pkt 25) moŜliwości 

dokonania zmiany umowy w przypadku zmiany cen jednostkowych. 

 

Pytanie 11.  

W Zał. nr 2 do SIWZ – Zestawienie cenowe naleŜy wskazać ceny jednostkowe dla 

poszczególnych rodzajów przesyłek. 
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Zamawiający nie uszczegółowił do jakich krajów będą kierowane przesyłki listowe  

w obrocie zagranicznym.  

Wykonawca w obrocie zagranicznym ustala ceny przesyłek listowych wg podziału 

związanego m.in. z miejscem przeznaczenia – tj. strefy: A (Europa łącznie z Cyprem, całą 

Rosją i Izraelem), B (Ameryka Północna, Afryka), C (Ameryka Południowa, Środkowa  

i Azja), D (Australia i Oceania) – dotyczy przesyłek listowych priorytetowych; kraje 

europejskie (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) oraz kraje pozaeuropejskie – 

dotyczy przesyłek listowych ekonomicznych. 

W związku z powyŜszym wnioskuję o modyfikację Załącznika nr 2 do SIWZ uzupełniając 

formularz o informacje niezbędne do rzetelnego skalkulowania oferty. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Prokuratura Okręgowa  

w Zielonej Górze wyjaśnia: 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1:  

Przesyłki rejestrowane zawierające rzeczy są to przesyłki pocztowe 

przyjmowane na warunkach szczególnych do 1 kg, których przesyłanie nie jest 

zabronione.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 2:  

Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykreślenie zapisu. Przedmiotowe przesyłki 

będą nadawane równieŜ między poszczególnymi siedzibami Zamawiającego. 

Jednocześnie, Zamawiający wprowadza do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (pkt 3.2 ppkt 5 SIWZ) zmianę o treści: 

„Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki do siedzib Zamawiającego kaŜdego 

dnia roboczego, zgodnie z ustawą Prawo pocztowe oraz innymi obowiązującymi 

przepisami pocztowymi.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3:  

Przesyłki pocztowe muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu ich nadania przez 

Zamawiającego.  

Usługa odbioru przesyłek z poszczególnych siedzib Zamawiającego nie jest 

przedmiotem zamówienia. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości nadawania przesyłek poleconych wg wzoru 

Wykonawcy. 
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Odpowiedź na pytanie nr 5:  

Zamawiający wprowadza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianę:  

„Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata 

potwierdzenie odbioru przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłki, zgodnie  

z ustawą Prawo pocztowe oraz z innymi obowiązującymi przepisami pocztowymi.  

W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia 

zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, miejsca gdzie 

adresat moŜe odebrać przesyłkę w terminie 7 kolejnych dni, licząc od dnia 

następnego po dniu zostawienia zawiadomienia u adresata. JeŜeli adresat nie zgłosi 

się po odbiór przesyłki w w/w terminie Wykonawca sporządza powtórne 

zawiadomienie o moŜliwości jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie 

terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana jest Zamawiającemu wraz  

z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6:  

Zamawiający wprowadza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianę:  

„Wykonawca zobowiązuje się doręczyć przesyłki listowe krajowe przyjęte do 

przemieszczenia i doręczenia, zgodnie z ustawą Prawo pocztowe oraz innymi 

obowiązującymi przepisami pocztowym.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 7:  

Zamawiający, zgodnie z zapisami pkt 17.5 SIWZ dopuszcza moŜliwość dokonania 

zmian zawartej umowy jedynie w przypadku, gdy wynikać to będzie z okoliczności, 

których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne 

dla Zamawiającego, jednak nie wykraczają poza określony przedmiot zamówienia.  

Tym samym, zakres zmian obejmuje takŜe zmianę obowiązujących przepisów 

pocztowych. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 8:  

Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę terminu płatności.  

Zgodnie z powyŜszym, termin płatności wynosi 21 dni od daty otrzymania faktury 

VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 9:  

Poprzez „sieć punktów doręczeń” rozumie się placówki Wykonawcy na terenie 

działania kaŜdej z jednostek prokuratury.  
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Zamawiający nie określa ilości placówek, jakie Wykonawca musi posiadać na 

terenie siedzib jednostek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 10:  

Zamawiający, zgodnie z zapisami pkt 17.5 SIWZ dopuszcza moŜliwość dokonania 

zmian zawartej umowy jedynie w przypadku, gdy wynikać to będzie z okoliczności, 

których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne 

dla Zamawiającego, jednak nie wykraczają poza określony przedmiot zamówienia. Zakres 

zmian obejmuje równieŜ zmiana obowiązujących przepisów pocztowych. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 11:  

Przedmiotem zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ, jest świadczenie usług 

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, zarówno na terenie krajów europejskich 

oraz pozaeuropejskich. 

 

Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do 

wprowadzenia w ofercie zmian wynikających ze zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia postanowił przedłuŜyć termin składania ofert. 

Nowy termin składania ofert: 20.12.2010r., godz. 10:00 

 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 

 

PowyŜsze informację naleŜy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

 

 Zastępca 

Prokuratora Okręgowego 

/-/Anna Huzarska 

 


