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ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

 
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu 

Gminy i Miasta w Węglińcu w 2016 roku.  
  

          Organizator informuje, iż  wpłynęło zapytanie do treść zaproszenia do złożenia oferty 
cenowej . Niniejszym udzielam wyjaśnień. 
 
 
PYTANIE NR 1 
Opis przedmiotu zaproszenia ust. 5.5 oraz § 7 ust. 3 załącznika nr 4 - czy Organizator zmieni 
zapis na proponowany przez Oferenta? 

„Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Organizatora na konto 
Oferenta w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury Organizatorowi.” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1  
Organizator nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu. 
 
PYTANIE NR 2 
Czy Organizator wymaga, aby „punkt odbioru”, w o których mowa w ust. 3 Załącznika nr 2  
był: 
1) odpowiednio oznaczony nazwą Oferenta oraz zapewniał prawidłowe zabezpieczenie 

przesyłek przed dostępem osób trzecich, gwarantujące zachowanie tajemnicy pocztowej 
oraz ochronę danych osobowych powierzonych Oferentowi do przetwarzania przez 
Organizatora? 

2) czynny codziennie w dni robocze oraz powinien mieć osobną,  własną obsługę? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2  
Organizator wymaga aby oferent „punktu odbioru” zapewniał prawidłowe zabezpieczenie 
przesyłek przed dostępem osób trzecich, gwarantujące zachowanie tajemnicy pocztowej oraz  
ochronę danych osobowych powierzonych Oferentowi do przetwarzania przez Organizatora,  
raz aby był czynny codziennie w dni robocze. 
 
PYTANIE NR 3 
Czy Organizator byłby w stanie przekazywać przesyłki priorytetowe do godziny 13.30 do 
punktu odbioru wskazanego przez Oferenta? Przesyłki nadane do godziny 13.30 zapewniłyby 
zachowanie wymaganych terminów dla przesyłek najszybszej kategorii. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3  
Tak 

PYTANIE NR 4 
W związku z zapisami ust. 12 załącznika nr 2 -  zwracamy się z prośbą o odpowiedź na 
poniższe pytania: 



1) Czy Organizator wyraża zgodę  na podział korespondencji i tworzenie odrębnych 
dokumentów nadawczych dla przesyłek nadawanych w imieniu i na rzecz Organizatora 
przez Oferenta? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4.1)  

Nie 

2) Czy Organizator wyraża zgodę na nanoszenie przez Oferenta innych nadruków/znaków 
opłaty na przesyłkach, które będą nadawane u różnych operatorów? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4.2  

Nie 

3) Czy Organizator zakłada, iż odbiór awizowanych przesyłek, które nie byłyby realizowane 
przez operatora pocztowego byłby możliwy w różnych placówkach pocztowych – 
zarówno operatora wyznaczonego jak i innego operatora? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4.3.  

Nie 

4) Czy Organizator uwzględnił, iż ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. 
U. z 2012 r., poz 1529, ze zm.  dalej:  „Prawo Pocztowe”) przewiduje odpowiedzialność 
operatora pocztowego za świadczoną przez niego usługę. W przypadku utraty, ubytku, 
uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
umowy  Organizator nie będzie mógł dochodzić odszkodowania od pośrednika ponieważ 
pośrednik nie będzie realizował dla niego usługi pocztowej. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4.4.  

Stroną naszej umowy będzie oferent, który będzie ponosił odpowiedzialność w zakresie 
ujętym w w/w pytaniu. 

5) Czy Organizator uwzględnił, iż w przypadku świadczenia usług przez pośrednika na 
Organizatorze będzie spoczywał obowiązek uiszczenia opłaty za zwrot przesyłki do 
nadawcy  (po wyczerpaniu możliwości jej doręczenia adresatowi)? To element 
występujący w przypadkach odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata bądź 
nieodebrania przesyłki po awizacji  w określonym przepisami czasie. Stawka opłaty za 
zwrot przesyłki rejestrowanej po wyczerpaniu możliwości doręczenia/wydania odbiorcy, 
której nadanie zostało opłacone znaczkiem pocztowym, pobierana byłaby na podstawie 
oraz zgodnie z cennikiem usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym od 
nadawcy tj. Organizatora. Opłata zostanie pobrana w formie gotówki, przed wydaniem 
przesyłki przez listonosza.  Podstawę prawną do żądania zapłaty za zwrot przesyłek 
stanowi art. 32 Prawa Pocztowego, zgodnie z którym: przesyłkę pocztową, której nie 
można doręczyć adresatowi, operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o 
świadczenie usługi pocztowej, zwraca nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem 
przesyłki operator ten może żądać uiszczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku 
usług pocztowych albo w cenniku usług powszechnych albo w umowie.  

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4.5  

Tak 

6) Czy Organizator jest świadomy, iż będzie zobowiązany dołączać różne druki 
potwierdzenia odbioru do nadawanych przesyłek – jedne wymagane przez operatora 
wyznaczonego, zaś drugie wymagane przez innego operatora?  Oferent nadmienia, także 
że w takiej sytuacji będzie następować inny sposób wykonania usługi – właściwy dla 



danego operatora pocztowego, przy czym na druku potwierdzenia odbioru będzie 
pojawiać się jako nadawca przesyłki nazwa operatora pocztowego, który w imieniu i na 
rzecz będzie nadawał przesyłki u operatora pocztowego. Powyższe budzi ryzyko, 
możliwości wykorzystania takiego dowodu odbioru przesyłki w postępowaniach 
prowadzonych przez Organizatora, jako dowodu.  

 

7) Czy Organizator, w przypadku dopuszczenia możliwości nadawania przesyłek przez 
operatora pocztowego w imieniu i na rzecz Organizatora, jest świadomy, iż faktycznym 
nadawcą przesyłek będzie wówczas operator pocztowy, a nie Organizator? Powyższe 
może budzić wątpliwości adresatów przesyłek oraz organów, którym Organizator będzie 
przedstawiał dowody nadania korespondencji. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 46 i 4.7  

Organizator będzie nadawcą przesyłek a potwierdzenia odbioru będą stosowane zgodnie z 
wymogami w zależności od prowadzonych postępowań  

8) Czy Organizator akceptuje ryzyko związane z opóźnieniem nadania przesyłek przez 
operatora pocztowego, dla których dzień nadania przesyłki ma być ostatnim dniem na 
zachowanie terminu określonego w kpc, kpa, Ordynacji podatkowej oraz Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia?  

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4.8 
Nie  
 

9) Czy Organizator dopuszcza, aby Oferent świadczący usługi w ramach niniejszego 
postępowania umieszczał na przesyłkach Organizatora znaki opłaty pocztowej innego 
Operatora Pocztowego?  

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4.9 
Nie  
 

Organizator  przesuwa termin składania ofert na dzień 04.12.2015r. do 
godz. 12.00 
 
 
Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako nie odpowiadające treści 
Zaproszenia do składania oferty cenowej 
 
 
 


