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Poznań,   08.05.2018 r. 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych  

i kurierskich. 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierający następujące pytania: 

 

Pytanie nr 1: 

W związku z otrzymanymi odpowiedziami na skierowane zapytania do SIWZ Wykonawca ponownie kieruje 

prośbę o wyłączenie z przedmiotu zamówienia czynności doręczania do siedziby Zamawiającego codziennej 

korespondencji, co wynika z Załącznika nr 2 do SIWZ SOPZ -Nadawanie i doręczanie przesyłek pkt 8. 

 

Zgodnie ze wskazanym pkt. Wykonawca zobowiązany jest doręczać przychodzące przesyłki listowe do siedziby 

i delegatur Zamawiającego, każdego dnia roboczego nie później niż do godziny 10.00.  

Podtrzymując pierwotną argumentację- zgodnie z którą  doręczanie korespondencji nadchodzącej do 

Zamawiającego jest obowiązkiem ustawowym Wykonawcy wobec Nadawców przesyłek, zwracamy uwagę, że  

ustawodawca nie nakłada na operatora pocztowego obowiązku doręczenia  przesyłek na wskazaną godzinę. 

Wymóg postawiony przez Zamawiającego wykracza zatem ponad wymogi ustawowe. 

Zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe (art. 46 ust. 2 pkt. 5) Wykonawca zobowiązany jest do doręczania przesyłek 

co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy.  

Uwzględniając przywołane przepisy prawa oraz możliwości logistyczno-operacyjne Wykonawcy utrzymanie 

warunku doręczania codziennej korespondencji do siedzib Zamawiającego do godz. 10:00 wykluczy 

Wykonawcę z możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 
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Jednocześnie możemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań , aby korespondencja do siedziby 

Zamawiającego w Poznaniu była doręczana do godz. 10:00, a do siedzib terenowych najpóźniej do godziny 

12:00, jednak takich gwarancji złożyć nie możemy. 

 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i zapis –w pkt. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązany jest doręczać przychodzące przesyłki listowe do siedziby  

i delegatur Zamawiającego, każdego dnia roboczego, w godzinach pracy Zamawiającego i jego placówek.” 

 

 

 

 

 

p.o. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska 

Hanna Kończal 


