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Uczestnicy  postępowania  

Nr WZ.272.32.2022 
 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Świadczenie usług pocztowych 
w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania 
przesyłek oraz paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ewentualnych zwrotów przesyłek 
niedoręczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej” 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, że 
wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia. 

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy 
niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  
 
Pytanie nr 1 
Zamawiający w zapisach rozdziału II – OPS w ust. 55 określa procedurę doręczenia oraz awizowania 
przesyłek. Wykonawca zwraca uwagę, że wskazana procedura obejmująca ustalenie terminu 
ponownego doręczenia przesyłki awizowanej nie jest powszechnie stosowana na rynku przez 
operatorów. Wykonawca zwraca się z prośba o akceptację formy doręczenia określonej w regulaminie 
świadczenia usługi wykonawcy tj.: 
…”W przypadku nieskutecznej próby doręczenia przesyłki nadanej w serwisie kurier: 
1) w ciągu 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia albo przekazania zawiadomienia o 
przekierowaniu, może zostać ona doręczona w placówce pocztowej, z zastrzeżeniem pkt 2, 
2) w ciągu 48 godzin, licząc od godziny następnej po godzinie próby doręczenia, przesyłka z 
zawartością żywych roślin może zostać doręczona w placówce pocztowej. 
9. W przypadku niezgłoszenia się odbiorcy przesyłki do placówki pocztowej w terminach, o których 
mowa w ust. 8, (tutaj nazwa własna stosowana u Wykonawcy) zwraca przesyłkę do nadawcy na jego 
koszt, podając na opakowaniu przyczynę zwrotu. Jeżeli opłatę za usługę, zgodnie ze wskazaniem 
nadawcy, 25 o którym mowa w (odniesienie do konkretnego paragrafu regulaminu Wykonawcy), uiścić 
miał odbiorca przy doręczeniu przesyłki, nadawca zobowiązany jest uiścić także niewniesioną opłatę 
za usługę.” 
Pozostawienie zapisów w obecnej formie uniemożliwi wykonawcy złożenie oferty.  
Odpowied ź: Zamawiaj ący akceptuje zasady dor ęczenia i awizowania przesyłek opisane 
powy żej. 
 
Pytanie nr 2 
Zamawiający we wzorze umowy paragraf 2a punkt 1 określił wymóg dotyczący zatrudnienia 
pracowników na umowę o pracę. Zgodnie z udzielną wcześniej odpowiedzią Zamawiający ogranicza 
ten wymóg do czynności operacyjnych związanych z realizacją usług pocztowych i kurierskich, przez 
co Zamawiający rozumie działalność związaną  z bezpośrednim odbiorem i dostarczaniem przesyłek.  
 
W obecnej formie zapis taki może sugerować, że wymóg dotyczy wszystkich pracowników 
obsługujących przesyłki Zamawiającego, w tym wszystkich potencjalnych doręczycieli przesyłek na 
obszarze całego kraju. Tak szerokie określenie pracowników realizujących przedmiot zamówienia 
uniemożliwia złożenie oferty potencjalnym oferentom. Wykonawca zwraca uwagę, że charakter usług 
pocztowych i kurierskich wpływa na stosowane rodzaje umów o pracę. W związku z sezonowością 
nadawania, koniecznością szybkiego reagowania na potrzeby rynku i nadawców, jak również i samych 
pracowników wielokrotnie przez osoby wykonujące usługę preferowana jest forma kontraktu 
cywilnoprawnego. Aktualnie nie ma operatora, który w związku z powyższym zatrudnia wszystkich 
pracowników na umowę o pracę. Zgodnie z zapisem umowy Zamawiający wymaga spełniania takiego 
wymogu na obszarze całego kraju, co wiązałoby się ze sztywnym uregulowaniem zatrudnienia dla 
wielu tysięcy pracowników. W przypadku kontroli zatrudnienia, wykonawca musiałby przekazać 
imienne dokumenty do analizy Zamawiającego dla tysięcy osób. 
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Wykonawca w związku z powyższym prosi o doprecyzowanie przedmiotu zamówienie i określenie, że 
wymóg określający formę zatrudnienia dotyczy pracowników realizujących przedmiot zamówienia 
bezpośrednio dla Zamawiającego tj. pracowników dedykowanych do bezpośredniego odbioru i 
doręczania przesyłek do Zamawiającego, zatrudnionych na obszarze siedziby Zamawiającego. 
Niniejsze rozumienie przepisów pozwoli zabezpieczyć interes społeczny oraz prawidłową realizację 
usług dla Zamawiającego. Pozostawienie zapisów w obecnej formie może uniemożliwić złożenie 
oferty. 
 
Odpowied ź: Zamawiaj ący doprecyzowuje, i ż wymóg okre ślający form ę zatrudnienia dla 
czynno ści opisanych w par. 2a ust. 1 Projektowanych postan owień umowy dotyczy 
pracowników realizuj ących przedmiot zamówienia bezpo średnio dla Zamawiaj ącego tj. 
pracowników dedykowanych do bezpo średniego odbioru i dor ęczania przesyłek do 
Zamawiaj ącego, zatrudnionych na obszarze siedziby Zamawiaj ącego. 
 

 
 
 
Wobec powyższego zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 15.12.2022r. do 

godz. 10:00- składanie ofert, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2022 r.  o godz. 
11:00. 
 
Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ: 
 
- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia 15.12.2022 r. 
do godz. 10:00” 

 
- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2022 r. o godz. 11:00 przy użyciu miniPortalu.” 
 

- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 13.01.2023 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 
 

 
 

Stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7  ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia 
niniejsze wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla Wykonawców 
wiążące.   

 
 
 
z  poważaniem 
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