
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

ul. Sienkiewicza 32 

08-110 Siedlce 

 

Dotyczy: Przetarg w trybie nieograniczonym o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone na 

podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  

z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem jest: „świadczenie usług pocztowych w obrocie 

krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach” 

 

Numer sprawy: OA/272/PN/1/83/15 

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce. 

PISMO WYKONAWCY 

Nawiązując do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 18.08.2015 stanowiącego odpowiedź na wnioski o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez wykonawców, Wykonawca 

składa następujące pismo, oraz zwraca się z wnioskiem o ustosunkowanie się, lub udzielenie 

odpowiedzi w przedmiocie niniejszego pisma : 

1. Zamawiający, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ podtrzymał zapisy zawarte w 

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazujące, iż „Placówka zdawczo-odbiorcza i 

zlokalizowane w Siedlcach punkty odbioru przesyłek niedoręczonych pod adres powinny być czynne 

we wszystkie dni robocze (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), przez co najmniej 9 godzin 

zegarowych dziennie w godzinach między 6.00 a 22.00”. 

Ustawodawca nawet od operatora wyznaczonego wymaga tylko tego, aby „placówki pocztowe były 

czynne we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej przez 5 dni w tygodniu, a jeżeli w 

tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, to liczba ta może być odpowiednio niższa” (§ 24 

rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego). W aktach prawa powszechnego 

regulujących działalność operatorów pocztowych brak jest za to zapisów dotyczących liczby godzin, w 

ciągu których powinna być czynna placówka operatora pocztowego każdego dnia (dot. to również 

zapisów odnoszących się do operatora wyznaczonego, którym jest obecnie Poczta Polska S.A.). 

Wykonawca dostosowuje godziny pracy placówek pocztowych przede wszystkim do występującego 

zapotrzebowania na usługi na danym terenie, ale także bierze pod uwagę uzyskiwane efekty 

finansowe oraz istniejące możliwości organizacyjne i operacyjne. W żadnym wypadku powyższe 

czynniki nie spowodowały potrzeby utrzymywania na terenie obejmującym zamówienie placówek 

otwartych przez minimum 9 godzin dziennie. 

W związku z powyższym, Wykonawca jeszcze raz wnosi o złagodzenie ww. wymogu i zmianę 

brzmienia powyższego na: „placówki pocztowe muszą być otwarte przez minimum 8 godzin w dni 

powszednie”. 

2. Zamawiający dokonał zmiany § 5 ust. 2 i 3 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ 

podstawiając sformułowanie „Wykonawca powinien” na „Wykonawca zobowiązany jest”. Ustępy te 

dotyczą terminów doręczania przesyłek. 



Zamawiający wymaga więc od wykonawców wskazania nie deklarowanych, a gwarantowanych 

terminów doręczeń. Czy Zamawiający zgadza się, by realizacja tego elementu umowy we wskazanym 

przez Zamawiającego terminie była gwarantowana w stosunku do z góry określonego wolumenu 

przesyłek, np. 90% nadawanych przez Zamawiającego? Powyższe ma swoje uzasadnienie w sposobie 

funkcjonowania operatorów pocztowych w zakresie sortowania, przemieszczania i doręczania 

przesyłek. Warto wskazać, że rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków 

wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, określa deklarowaną 

terminowość doręczeń dla określonego procentowo wolumenu przesyłek (terminowość ta 

wymagana jest w wielu przetargach, także od operatorów nie posiadających statusu operatora 

wyznaczonego). 

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o procentowe wskazanie wolumenu przesyłek, dla 

których będzie istniała gwarancja (zobowiązanie) doręczenia w terminie wskazanym przez 

wykonawcę w ofercie, lub odwołanie się w tym zakresie, na zasadzie analogi, do deklarowanej 

terminowości doręczeń określonej w ww. rozporządzeniu. 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę , aby odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego odbywał się do 

godz. 14:00, lub po 15:30, a nie jak wskazał w Załączniku nr 1 do SIWZ ( Szczegółowy Opis przedmiotu 

zamówienia ) w 11 pkt od 14:00 do 15.30, co usprawni proces przekazywania przesyłek. 

 


