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Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r.  

Znak pisma:  

Oznaczenie sprawy: ZP/3/GDB/2015  

 

 

Strona internetowa  

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „świadczenie usług pocztowych przez okres 

12 miesięcy” 

 

 

Zamawiający – Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – działając na podstawie: 

1) art. 38 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) (dalej: „Pzp”), przekazuje pytanie i 

wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „siwz”), 

2) art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał zmiany treści siwz w zakresie opisanym poniżej, 

3) art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składnia ofert na dzień 7 lipca 2015 r.  

 

 

Pytanie:  

 

 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający po dokonaniu ponownej, szczegółowej analizy podnoszonej w pytaniu 

kwestii wymaganych godzin otwarcia placówek pocztowych oraz treści postanowienia § 2 

ust. 5 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do siwz, doszedł do wniosku, iż – przez 

wzgląd na całokształt przedmiotu zamówienia i stawianych wymagań, specyfikę realizacji 

zamówienia i segmentu rynku usług pocztowych, a także mając na uwadze wzmocnienie 

konkurencyjności prowadzonego przetargu – zmuszony jest odstąpić od omawianego 

wymogu. 
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W związku z powyższym, a także w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości 

interpretacyjnych co do znaczenia postanowienia § 2 ust. 5 wzoru umowy, Zamawiający 

dokonał, w sposób opisany poniżej, zmiany wzoru umowy poprzez całkowite usunięcie 

zapisu stanowiącego wymóg dotyczący dni i godzin otwarcia placówek pocztowych.  

 

_______________________________________________________ 
 

Zamawiający działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał zmiany treści 

siwz w ten sposób, że we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do siwz, w § 2 ust. 5 

wykreśla się wyrazy: „Placówka, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, musi być otwarta 

co najmniej w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy, w godzinach od 8
00

 do 18
00

.”. 

 

Powyższa zmiana stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają bez 

zmian. 

 

_______________________________________________________ 
 

Mając na uwadze wprowadzoną zmianę do treści siwz, Zamawiający działając na 

podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składnia i otwarcia ofert na dzień 7 

lipca 2015 r. Miejsca i godziny odnoszące się do powyższych terminów, określone w siwz 

pozostają bez zmian.  
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