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Szczecin, dnia 16.07.2015 r. 

Znak: USSZC-WAD.271.1.2015 

WYKONAWCY 
 

Wyjaśnienia i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu 
Statystycznego w Szczecinie (siedziby oraz jego Oddziałów w Koszalinie 
i Stargardzie Szczecińskim)”. 

 
W odpowiedzi na pisma doręczone e-mail w dniu 16 lipca 2015 r. w trybie art. 38 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Urząd Statystyczny w Szczecinie wskazuje, iż zgodnie 
z ust. 1a powołanego artykułu, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 
w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Urząd Statystyczny w Szczecinie jako Zamawiający przekazuje pytania dotyczące 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zadane przez Wykonawców wraz 
z udzielonym wyjaśnieniem: 
 

PYTANIE 1 

Zamawiający, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ podtrzymał zapisy 
zawarte w Opisie warunków udziału w postępowaniu oraz Opisie sposobu dokonywania 
oceny spełniania warunków, wskazujące, iż „placówki pocztowe muszą być otwarte przez 
minimum 8 godzin w dni powszednie”.  
 
W związku z powyższym, Wykonawca ponownie podnosi, że na dzień dzisiejszy żaden z 
operatorów pocztowych nie spełnia wskazanych wymagań. Co więcej, ustawodawca nawet od 
operatora wyznaczonego wymaga tylko tego, aby „placówki pocztowe były czynne we 
wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej przez 5 dni w tygodniu, a jeżeli w 
tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, to liczba ta może być odpowiednio 
niższa” (§ 24 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. 
w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego). W 
aktach prawa powszechnego regulujących działalność operatorów pocztowych brak jest 
za to zapisów dotyczących liczby godzin, w ciągu których powinna być czynna placówka 
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operatora pocztowego każdego dnia (dot. to również zapisów odnoszących się do 
operatora wyznaczonego, którym jest obecnie Poczta Polska S.A.).  
 
Wykonawca dostosowuje godziny pracy placówek pocztowych przede wszystkim do 
występującego zapotrzebowania na usługi na danym terenie, ale także bierze pod uwagę 
uzyskiwane efekty finansowe oraz istniejące możliwości organizacyjne i operacyjne. Ww. 
przesłanki nie w każdym przypadku wskazują na potrzebę funkcjonowania placówek przez 
minimum 8 godzin każdego dnia, dlatego też nie wszystkie placówki Wykonawcy są czynne 
taką liczbę godzin.  
W związku z powyższym, Wykonawca jeszcze raz wnosi o złagodzenie ww. wymogu i 
zmianę brzmienia powyższego na: „placówki pocztowe muszą być otwarte przez minimum 6 
godzin w dni powszednie”. 
 
PYTANIE 2 

…..w nawiązaniu 

 
Odpowiedź na pytanie 1 i 2 

Po przeanalizowaniu treści zapytań dotyczących opisu sposobu dokonania oceny spełnienia 
warunku: 
„dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonywania zamówienia 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 
1) co najmniej po jednej placówce pocztowej, licząc średnio w skali kraju, przypadającej 

na 6000 mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin miejsko – wiejskich,  
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