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Rzeszów, dnia 19-11-2015 r. 
OR-IV.272.1.52.2015                                                                                
 

Do wykonawcy, który zwrócił się 
o wyjaśnienie treści SIWZ 
 

Do wykonawców, którym 
zamawiający przekazał SIWZ 
 

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej 

 
 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 3 

 

dotyczy:  postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 
pocztowych” 

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

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” zamawiający,  
w odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela 
następujących wyjaśnień: 
 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 
 

Pytanie 1: 
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Odpowiedź na pytanie 1: 
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych. Zgodnie z treścią pkt. 2 
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ), Zamawiający 
wymaga aby przesyłki były realizowane na zasadach określonych w ustawie z dnia  
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późń. zm.). Oznacza, to 
że Wykonawca powinien świadczyć usługi pocztowe zgodnie z przepisami obowiązujących 
ustaw i postanowieniami przyszłej umowy. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, iż nie stawia 
żadnych ograniczeń w przedmiocie korzystania przez Wykonawcę z pomocy 
podwykonawców przy realizacji zamówienia (zob.: rozdz. XVIII pkt 10 SIWZ). Do Wykonawcy 
należy wybór podwykonawców, forma współpracy, kwestia regulacji stosunków  
z podwykonawcą  itp. – ważne jest przede wszystkim to, żeby przy realizacji usług będących 
przedmiotem zamówienia, Wykonawca realizując rzeczone usługi przy pomocy 
podwykonawców, nie naruszał przepisów obowiązujących ustaw i działał zgodnie  
z postanowieniami przyszłej umowy w sprawie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, że każdorazowo Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową realizację 
postanowień umowy, pod rygorem zapłacenia kar umownych w niej przewidzianych. 
Zamawiający nie przewiduje również ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów związanych 
z realizacją postanowień umowy, poza określonymi w umowie (ofercie wybranego 
Wykonawcy). 
 

Pytanie 2: 
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Odpowiedź na pytanie 2: 
 

Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy wyrażonego w treści pytania. Zamawiający 
nie dokona modyfikacji § 5 ust. 1 „Istotnych dla stron postanowień (…)” (załącznik nr 5 do 
SIWZ). Kary, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-7 (załącznik nr 5 do SIWZ) mają charakter 
dyscyplinujący Wykonawcę – zostały zastrzeżona w celu ułatwienia Zamawiającemu 
dochodzenia roszczeń i ochrony jego interesów. W tym miejscu należy podkreślić,  
że ww. kary ustalone są dla wszystkich Wykonawców zgodnie z zasadą równego traktowania;  
nie dokonują rozróżnień ze względu na status Wykonawcy, tzn. obowiązują jednakowo 
wszystkich – operatorów pocztowych i wyznaczonego operatora pocztowego. Dodatkowo 
należy mieć na względzie, że postanowienia § 5 ust. 1 (załącznik nr 5 do SIWZ) nie wyłączają 
możliwości stosowania przepisów regulujących odpowiedzialność operatora pocztowego na 
zasadach określonych w ustawie Prawo pocztowe (por.: § 5 ust. 2 załącznik nr 5 do SIWZ). 
Podobnie przepisy art. 88-90 ustawy Prawo pocztowe, regulujące kwestię odpowiedzialności 
odszkodowawczej, nie wykluczają możliwości zastrzeżenia przez strony umowy kary na 
zasadach ogólnych (por.: art. 87 ust. 1 ustawy jak wyżej), tym bardziej że wyżej wskazane 
przepisy regulują odpowiedzialność odszkodowawczą, natomiast załącznik nr 5 do SIWZ 
reguluje kwestię dodatkowego zastrzeżenia umownego jakim jest kara umowa – a zatem są 
to dwie różne instytucje. 


