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Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r.  

Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2016 

 

Strona internetowa  

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w trybie przetargu 

nieograniczonego, na świadczenie usług pocztowych przez okres 12 miesięcy  

 

 

Zamawiający – Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – działając na podstawie art. 

38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „siwz”).  

 

Pytanie 1:  
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Wyjaśnienie:  

Zamawiający pragnie podkreślić, że zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp, 

postanowieniami pkt 4.9 siwz zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 

zamówienia w zakresie: a) przyjmowania przesyłek pocztowych, b) doręczania adresatom 

przesyłek pocztowych w odniesieniu do przesyłek pocztowych w obrocie krajowym. W 

ocenie Zamawiającego wyżej powołane zapisy siwz są jednoznaczne i klarowne. A contrario 

podwykonawstwo jest dopuszczone jedynie w zakresie, w jakim Zamawiający nie zastrzegł 

obowiązku osobistego świadczenia, tj. np. w zakresie przemieszczania przesyłek.  

Inną kwestią jest, wynikająca z przepisu art. 36a ust. 3 ustawy Pzp, zasada 

ustawowego wyłączenia skuteczności zastrzeżenia przez Zamawiającego obowiązku 

osobistego świadczenia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innego 

podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tejże ustawy. 

Przepisu art. 36a ust. 3 ustawy Pzp ma charakter imperatywny i Zamawiający nie ma prawnej 

możliwości wyłączenia jego stosowania. Nie zmienia to faktu, że w takim przypadku mają 

zastosowanie przepisy art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, § 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 

2013 r. poz. 231), a także postanowienia siwz, w szczególności pkt. 7.3, 7.4, 10.4 lit. d) i e), 

10.5 siwz. Tym samym, jedynie w przypadku, gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu posłużyłby się zasobami podmiotów trzecich i udowodniłby że 

stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

mógłby posłużyć się tymi podmiotami jako podwykonawcami przy realizacji usług w zakresie 

określonym w pkt. 4.9 siwz. Wówczas podmioty owe będą ponosiły solidarną 

odpowiedzialność z Wykonawcą w zakresie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 2e 

ustawy Pzp.  

Zamawiający postanowieniami siwz, w tym Załącznika nr 1 do siwz (dalej; „wzór 

umowy”) w sposób precyzyjny i jednoznaczny określił zakres i sposób realizacji usług 

pocztowych, obowiązki i zasady odpowiedzialności Wykonawcy, kary umowne oraz zasady 

rozliczeń.  

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy Pzp oraz postanowienia siwz, w ocenie 

Zamawiającego istotne z punktu widzenia Zamawiającego ryzyka podnoszone w pytaniu nie 

zachodzą w przedmiotowym postępowaniu, a kwestie nie opisane w przepisach prawa i siwz 

pozostają dla Zamawiającego bez znaczenia.  

Poruszana w pytaniu kwestia podmiotu, który będzie jako nadawca przesyłki w 

przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców nie została uregulowana w 
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siwz, wobec czego nie stanowi istotnego elementu zamówienia. Ma to znaczenie w 

szczególności w kontekście określonych w siwz wymogów dotyczących osobistego 

świadczenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w przepisie art. 36a ust. 3 ustawy 

Pzp, co zostało szczegółowo skomentowane powyżej. 

Obowiązki Zamawiającego względem przygotowania przesyłek do nadania zostały 

określone w § 3 wzoru umowy i Zamawiający nie przewiduje wykonywania żadnych 

dodatkowych czynności w tym zakresie. Ponadto, wzór książki nadawczej oraz zestawienia 

ilościowo-wartościowego został określony w Załączniku nr 1a do siwz (jednocześnie Załącznik 

nr 1 do wzoru umowy), a obowiązki Stron oraz sposób realizacji usług w zakresie przyjęcia 

przesyłek do obrotu pocztowego i potwierdzenia tegoż przyjęcia określone zostały 

precyzyjnie w § 2 ust. 1-3 wzoru umowy. W związku z powyższym, poza standardowymi 

obowiązkami określonymi we wzorze umowy, Zamawiający nie zamierza angażować sił i 

czasu w wykonywanie takich czy innych dodatkowych czynności, specyficznych dla jednego 

albo drugiego Wykonawcy. Tego rodzaju dodatkowe czynności pozostają po stronie 

Wykonawcy. 

Wymogi odnoszące się do placówek pocztowych dla odbiorów przesyłek 

awizowanych określone są w pkt. 4.7 siwz oraz § 2 ust. 6 i 7 wzoru umowy.  

Zgodnie z § 4 ust. 4 wzoru umowy „W przypadku korzystania przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu Umowy z podwykonawców, Wykonawca odpowiedzialny jest za działania i 

zaniechania podwykonawców jak za działania lub zaniechania własne na zasadzie ryzyka”. 

Ponadto należy pamiętać, że realizacja zamówienia z udziałem podwykonawców nie oznacza 

w żaden sposób, że jakiś pośrednik realizuje zamówienie na rzecz Zamawiającego. Pojęcie 

pośrednika jest w tym przypadku nietrafne, bowiem w przypadku podwykonawstwa mamy 

do czynienia z realizacją przez podmiot trzeci określonych czynności na rzecz Wykonawcy, 

nie zaś na rzecz Zamawiającego. Zamawiającego i podwykonawcę nie łączy bowiem żaden 

stosunek prawny, wobec czego podwykonawca nie jest dla Zamawiającego żadnym 

pośrednikiem i nie świadczy na rzecz Zamawiającego żadnych usług. Zamówienie na rzecz 

Zamawiającego zawsze realizuje Wykonawca wybrany w postępowaniu i ów Wykonawca 

ponosi przed Zamawiającym pełną odpowiedzialność, nie zależnie od tego czy realizuje owe 

zamówienie samodzielnie czy posiłkuje się podwykonawcami. W związku z powyższym za 

kompletnie bezzasadne należy uznać tezy o ryzyku wyłączenia przez Wykonawcę 

odpowiedzialności za realizację usług pocztowych, w tym w przypadku utraty, ubytku lub 

uszkodzenia przesyłki, czy też rozliczania wynagrodzenia na zasadach odmiennych niż 

przyjęte w § 6 wzoru umowy lub naliczania dodatkowych opłat nieprzewidzianych lub 

niezgodnych z § 5 wzoru umowy. 

Odnośnie druków potwierdzenia odbioru Zamawiający przypomina postanowienia § 

2 ust. 11 wzoru umowy: „W przypadku przesyłek nadawanych „za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru”, Zamawiający będzie używał druków „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru” 

dostarczonych przez Wykonawcę. W przypadkach, gdy przesyłki nadawane „za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru” będą wymagały stosowania przyjętych wewnętrznie przez 

Zamawiającego druków „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”, Zamawiający zapewni 

odpowiednie formularze potwierdzeń odbioru. Decyzja, który druk zastosować należy do 

Zamawiającego.”. 

Z przyczyn, o których szerzej mowa w wyjaśnieniu na pytanie nr 2, ryzyko określone w 

pkt. 9) pytania nr 1 nie zachodzi.  
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Mając powyższe na względzie, Zamawiający nie dostrzega konieczności 

modyfikowania siwz w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.  

Na marginesie należy wspomnieć, że w prowadzonym przez Zamawiającego w 2015 r. 

postępowaniu na usługi pocztowe obowiązki Stron w ww. zakresie były określone 

analogicznie i należy uznać, że były one wystarczająco precyzyjnie i jednoznacznie opisane, 

skoro złożono w tym postępowaniu dwie niepodlegające odrzuceniu oferty, w tym oferta 

operatora wyznaczonego i tzw. operatora alternatywnego.  

 

Pytanie 2:  

 

 

Wyjaśnienie:  

Wzór umowy, co naturalne, precyzyjnie, dokładnie określa obowiązki Stron. Stąd też 

oczywistym jest że 90% przesyłek, o czym mowa w pkt. 4.6 siwz, stanowią przesyłki nadane 

przez Zamawiającego, które Wykonawca będzie zobowiązany doręczyć adresatom w trybie i 

na zasadach określonych w Rozdziale 8 Kpa. Do doręczeń tych przesyłek będą miały zatem 

zastosowanie art. 39 – 49 Kpa, nie zaś 57 Kpa. Owe 90% przesyłek stanowią bowiem 

przesyłki, które Zamawiający (nadawca) jako organ władzy publicznej kieruje do adresatów 

decyzji administracyjnych (adresatów przesyłek).  

Zamawiający informuje, że przesyłki wymagające urzędowego potwierdzenia terminu 

nadania (dalej: „przesyłki terminowe”), o którym mowa w art. 57 § 5 pkt 2 kpa, Zamawiający 

wysyła incydentalnie, na tyle rzadko, że stanowiłyby one setne części procenta w skali całego 

zamówienia, a więc mają charakter pomijalny. Jednocześnie Zamawiający z oczywistych 

przyczyn wynikających z przepisów ustawy Pzp dopuszcza możliwość złożenia oferty przez 

innych wykonawców niż operator wyznaczony. Zamawiający mając na względzie wyżej 

opisaną specyfikę usług pocztowych, wymogi przepisów prawa w zakresie przesyłki 

terminowej i zakres przedmiotowego zamówienia, a także dbając o konkurencyjność 

przetargu oświadcza, że tzw. przesyłki terminowe nie będą nadawane przez Zamawiającego 

za pośrednictwem wybranego w postępowaniu wykonawcy, jeżeli ów wykonawca nie będzie 

operatorem wyznaczonym. Wówczas Zamawiający sam, bez zbędnego pośrednictwa, nada 

przesyłki terminowe u operatora wyznaczonego. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami 

siwz, nie jest wymagane potwierdzenie nadania zgodne z mocą dokumentu urzędowego w 

trybie art. 17 ustawy Prawo pocztowe.  
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Pytanie 3:  

 

 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający pozostawia postanowienia siwz bez zmian.  

 

Pytanie 4:  
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Wyjaśnienie:  

Zamawiający pozostawia postanowienia siwz bez zmian.  

 

Pytanie 5:  

 

[tu cytat § 2 ust. 1 i 2 wzoru umowy] 

 



Strona 9 z 11 

 

 

 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający pozostawia postanowienia siwz bez zmian.  

 

Pytanie 6:  

 
[tu cytat § 5 ust. 4 wzoru umowy] 

 

 

Wyjaśnienie:  

Odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego określony w § 2 ust. 1 wzoru umowy nie 

stanowi odrębnego elementu zamówienia, stanowi zaś specyficzny dla przedmiotowego 

zamówienia element sposobu jego realizacji. W tym kontekście, w ocenie Zamawiającego, 

określenie odbioru przesyłek pocztowych od Zamawiającego jako usługi transportowej jest 

nieuzasadnione. Na marginesie należy wskazać, iż znacząca liczba postępowań o zamówienia 

publiczne zawiera analogiczne postanowienia w tym zakresie. Tym niemniej, nawet gdyby 

uznać ów odbiór za element zamówienia, stanowi on zakresowo i wartościowo znikomą jego 

część.  

W związku z powyższym, Zamawiający nie dostrzegał i nie dostrzega potrzeby 

odrębnego ujmowania w formularzu asortymentowo-cenowym ceny odbioru przesyłek od 

Zamawiającego. Co więcej, Zamawiający kształtując umowę o zamówienie publiczne 

uprawniony jest do określenia sposobu kalkulacji i zasad rozliczenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, z którego to uprawnienia Zamawiający może skorzystać abstrahując od kwestii 

czy dana czynność stanowi element przedmiotu zamówienia czy też jedynie sposobu jego 

realizacji.  

Ponadto należy zaznaczyć, iż koszty z tytułu odbioru przesyłek przez Wykonawcę z 

siedziby Zamawiającego Wykonawca może skalkulować precyzyjnie (co do grosza), bowiem 

bez trudu może obliczyć ile razy przez okres realizacji zamówienia Wykonawca będzie 

odbierał przesyłki z siedziby Zamawiającego. Tym samym, Wykonawca może owe koszty bez 

przeszkód wliczyć na zasadzie ryczałtu w stawki jednostkowe podane w formularzu 

asortymentowo-cenowym. 

W tym stanie rzeczy, Zamawiający uznaje wniosek o zmianę § 5 ust. 4 wzoru umowy 

za bezprzedmiotowy. 
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Pytanie 7:  

 
[tu cytat § 6 ust. 4, ust. 6, ust. 7 wzoru umowy] 

 

 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający pozostawia postanowienia siwz bez zmian.  

 

Pytanie 8:  

 
[tu cytat § 8 ust. 2 pkt 1), 6), 7), 12) wzoru umowy] 

 

 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający pozostawia postanowienia siwz bez zmian.  

 

Pytanie 9:  

 
[tu cytat § 8 ust. 5 wzoru umowy] 
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Wyjaśnienie:  

Zamawiający pozostawia postanowienia siwz bez zmian.  

 

Pytanie 10:  

 

 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający nie wyraża zgody na poszerzenie wzoru umowy o zapisy wskazane w 

pytaniu. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż ww. kwestia została uregulowana w sposób 

wystarczający w § 3 ust. 5 i 6 wzoru umowy, a proponowany zapis w pkt. 3 pytania nr 10 jest 

w treści zbieżny z treścią § 3 ust. 6 wzoru umowy.  

 

 

 

 
z up.  

Dyrektora  

Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

 

/-/ Jacek Kuffel 

Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów  

 

 


