
Odpowiedzi na pytania: Zamówienie publiczne na: Świadczenie usług pocztowych 
dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim – odpowiedzi na  
zadane pytania. 
 
Pytanie 1 
Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: Świadczenie usług pocztowych w okresie 24 miesięcy 
( w latach 2023-2024) na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim w zakresie 
przyjmowania, przemieszczania, doręczania oraz zwrotów niedoręczonych przesyłek pocztowych 
obejmujących przesyłki listowe i paczki pocztowe według zasad i na warunkach wskazanych w umowie 
i treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami. Jednocześnie Zapytaniu ofertowym Zamawiający 
zobowiązał wykonawcę do świadczenia usług na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2021 r. Prawo 
pocztowe (dalej Ustawa), czyli także zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy. W związku 
z powyższym wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, czy poprzez usługę pocztową Zamawiający rozumie 
usługę pocztową określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy, zdefiniowaną ustawowo w następujący sposób: 
Usługę pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe: realizowane 
łącznie lub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych oraz druków 
bezadresowych ? 
 
Jeżeli, jak wskazał Zamawiający, przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe określone w Ustawie, a 
ich świadczenie powinno być realizowane na podstawie przepisów Ustawy, czy Zamawiający 
potwierdza, że podstawą prawną, zgodnie z art. 14 Ustawy, świadczenia usług pocztowych są: 
a) umowy o świadczenie usług pocztowych zawierane między nadawcami a operatorami pocztowymi, 
b) umowy o współpracę zawierane między operatorami pocztowymi? 
Wykonawca wskazuje, że zgodnie z ustawową definicją zawartą w art. 3 pkt. 10) Ustawy, nadawcą jest 
podmiot, który zawarł z operatorem pocztowym umowę o świadczenie usługi pocztowej. 
Przekładając to na przedmiotowe zamówienie Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy w wyniku 
rozstrzygnięcia niniejszego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty, nadawcą przesyłek będzie 
Zamawiający, tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim, który wybierze jednego 
operatora pocztowego i zawrze z tym operatorem umowę o świadczenie usług pocztowych? 
 
Ad. 1 
 
Przez usługę pocztową Zamawiający rozumie "usługę pocztową" zdefiniowaną w art. 2 ust. 1 ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 896). Zamawiający potwierdza, że 
podstawą świadczenia usług pocztowych stanowiących przedmiot zamówienia, będzie umowa o 
świadczenie usług pocztowych zawarta między nadawcą tj.  Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w 
Ożarowie Mazowieckim a operatorem pocztowym.  
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje nadawanie przesyłek 
wymagających zastosowania przepisu art. 57 § 5 pkt. 2 KPA, art. 12 § 6 pkt. 2 Ordynacji podatkowej lub 
ewentualnie innych analogicznych przepisów, np. art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, wobec 
których dla wywołania określonych w przepisach skutków wymagane jest pośrednictwo operatora 
wyznaczonego? 
Czy Zamawiający wymaga, aby potwierdzenia nadania przesyłek objętych przedmiotem zamówienia 
posiadały moc dokumentu urzędowego (w rozumieniu z art. 17 ustawy Prawo pocztowe)? 
 
Ad. 2 
Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje nadawanie przesyłek 
wymagających zastosowania przepisu art. 57 § 5 pkt. 2 KPA, art. 12 § 6 pkt. 2 Ordynacji podatkowej i 
innych analogicznych przepisach np. art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, wobec których dla 



wywołania określonych w przepisach skutków wymagane jest pośrednictwo operatora wyznaczonego. 
Zamawiający wymaga, aby potwierdzenia nadania przesyłek rejestrowanych oraz wydruki 
potwierdzenia nadania przesyłek rejestrowanych, o których mowa art. 17 ustawy Prawo pocztowe,  
objętych przedmiotem zamówienia posiadały moc dokumentu urzędowego. 
 
Pytanie 3 
Należy zwrócić uwagę, iż zapytaniu ofertowym Zamawiający wskazał 24-miesięczny okres 
obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, natomiast 
Wykonawca jako operator wyznaczony, zobowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych, 
które objęte są przedmiotem zamówienia, nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu 
usług. Zgodnie z art. 57 ustawy Prawo pocztowe operator wyznaczony jest zobligowany do przedłożenia 
Prezesowi UKE projektu cennika usług powszechnych, który co do zasady nie może przekroczyć 
maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne określonych w decyzji, o której mowa w 
art. 55 ust. 1 Prawa pocztowego, dotyczącym przystępności cenowej tych usług. Natomiast przepisy art. 
53 i 54 ustawy Prawo pocztowe wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za świadczenie powszechnych 
usług pocztowych. 
Zatem w przypadku zmiany cen w trakcie wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia 
przedmiotowego postępowania, zwłaszcza wiążącej strony w dłuższym okresie czasu, w świetle 
istotnych postanowień zawartych w SIWZ, Wykonawca zmuszony będzie do świadczenia powszechnych 
usług pocztowych z naruszeniem przepisów ustawowych – nie tylko z zakresu prawa pocztowego, ale 
także cywilnego, czy antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby niedopuszczalny, zarówno ze względu 
na ustawowe obowiązki ciążące na Wykonawcy jako operatorze publicznym, jak również ze względu na 
narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieć. 
Wykonawca wnioskuje aby Zamawiający uwzględnił zmianę cen jednostkowych w ofercie poprzez 
dodanie kolejnego pkt 10 pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez Prawo Pocztowe bez konieczności składania wniosku 
wraz ze szczegółową kalkulacją a jedynie po złożeniu oświadczenia, że podwyżka cen świadczonych 
usług obejmuje nie tylko jednostki sektora finansów publicznych 
 
Ad. 3 
 
Zamawiający dodaje w formularzu oferty punkt 10 o następującym brzmieniu: 
 
"Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadku nałożenia na operatora przez Prezesa 
UKE w drodze decyzji obowiązku stosowania jednolitych opłat za usługi na terytorium całego kraju - w 
odniesieniu do usług i cen jednostkowych objętych przedmiotem zamówienia. Zmiana cen 
jednostkowych następuje z dniem doręczenia Zamawiającemu informacji Wykonawcy w tym 
przedmiocie wraz z odpisem decyzji Prezesa UKE.". 
 
Pytanie 4 
Zamawiający w załączniku Nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ wskazuje, przewidywalną ilość przesyłek 
i korespondencji listowej, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie przez Zamawiającego załącznika Nr 1 
poprzez określenie:  
paczki- podanie gabarytu (A,B) kategoria czasu doręczenia (Ekonomiczna i Priorytetowa).  
Listy zwykły- kategoria czasu doręczenia (Ekonomiczna i Priorytetowa).  
Listy polecone ( rozmiary S i M)- kategoria czasu doręczenia (Ekonomiczna i Priorytetowa) , określenie 
ilościowe dla rozmiaru S oraz M  
przy czym:  
Gabaryt A to paczka o wymiarach:  
Minimum –wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,  
Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długości 600 mm, szerokości 50 mm, wysokość 
300 mm.  



Gabaryt B to paczka o wymiarach:  
Minimum –jeśli choć jeden z wymiarów przekracza 600 mm lub szerokość 500 mm lub wysokość 300 
mm, 
Maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długości – 3000 
mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. 
 
Ad. 4 
 
Przewidywana ilość przesyłek i korespondencji listowej: 
 

1. Paczki ekonomiczne: gabaryt A, 
2. Listy zwykłe: rozmiar S: priorytet 50 szt., ekonomiczne 11950 szt.  
3. Listy polecone: rozmiar S: priorytet 25 szt., ekonomiczne 2850 szt., 
4. Listy polecone: rozmiar M: priorytet 25 szt., ekonomiczne 1100 szt. 

 
Pytanie 5 
Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie dodatkowego zapisu w ofercie: Wykonawca 
zobowiązany jest do wyznaczenia placówki nadawczej, na terenie miejscowości w której Zamawiający 
ma siedzibę, świadczącej usługi pocztowe dla Zamawiającego w zakresie przyjmowania przesyłek 
pocztowych. Proponowany zapis zabezpieczy możliwość odbioru przesyłek awizowanych mieszkańcom 
gminy na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. 
 
Ad. 5  
Zamawiający dodaje w formularzu oferty punkt 11 o następującym brzmieniu: 
 
"Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia placówki nadawczej, na terenie miejscowości w której 
Zamawiający ma siedzibę, świadczącej usługi pocztowe dla Zamawiającego w zakresie przyjmowania 
przesyłek pocztowych." 
 

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert, który upływa w dniu 20.01.2023 r. 


