
1

POIN 4WSKzP

Od: Marek Wiatrowski <marek.wiatrowski@poczta-polska.pl>

Wysłano: 8 listopada 2019 15:59

Do: POIN 4WSKzP

DW: Joanna Przybylska; Aneta Bagińska; Katarzyna Bałacińska-Bernady

Temat: wniosek o wyjaśnienie zapisów zapytania ofertowego na usługi pocztowe 

4WSzKzP.POIN.2612.4.2019

Witam, 
 
W nawiązaniu do zapytania ofertowego na usługi pocztowe z dnia 4WSzKzP.POIN.2612.4.2019 
uprzejmie  ponownie proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii: 
 
1/ Wykonawca jako operator wyznaczony, zobowiązany do świadczenia powszechnych usług 

pocztowych, które objęte są przedmiotem zamówienia, nie może swobodnie ustalać cen za 

świadczenie tego typu usług. Zgodnie z art. 57 ustawy Prawo pocztowe operator wyznaczony jest 

zobligowany do przedłożenia Prezesowi UKE projektu cennika usług powszechnych, który co do 

zasady nie może przekroczyć maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne 

określonych w decyzji, o której mowa w art. 55 ust. 1 Prawa pocztowego, dotyczącym 

przystępności cenowej tych usług. Natomiast przepisy art. 53 i 54 ustawy Prawo pocztowe 

wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych. 

Zatem w przypadku zmiany cen w trakcie wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia 

przedmiotowego postępowania, zwłaszcza wiążącej strony w dłuższym okresie czasu, w świetle 

istotnych postanowień zawartych w zapytaniu, Wykonawca zmuszony będzie do świadczenia 

powszechnych usług pocztowych z naruszeniem przepisów ustawowych – nie tylko z zakresu 

prawa pocztowego, ale także cywilnego, czy antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby 

niedopuszczalny, zarówno ze względu na ustawowe obowiązki ciążące na Wykonawcy jako 

operatorze publicznym, jak również ze względu na narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność 

odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieć. 

Czy zatem Zamawiający uwzględni   zmianę par.3 ust.14 projektu umowy  poprzez dodanie 

zdania  w następującym brzmieniu: „Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach 

wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik do umowy) w 

sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe”. 

 

2/ Wykonawca wnosi o sprecyzowanie  jakie przesyłki należy wycenić w poz. 59 formularza 
cenowego, obecny zapis bez określenie rodzaju przesyłki uniemożliwia wypełnienie formularza. 
Dodatkowo w poz.60 wnosi się o dopisanie po słowie transport po myślniku słów „odbiór 
przesyłek”. 
 
Uprzejmie proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania przedmiotowego @. 
 
 
 
Pozdrawiam 
 
Marek Wiatrowski 
Menedżer ds.Sprzedaży 
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Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami może stanowić informacje prawnie chronione i została wysłana wyłącznie do 
wiadomości i użytku osób, do których została zaadresowana. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem niniejszej 
wiadomości, proszę jej nie ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. W 
takim przypadku uprasza się o bezzwłoczne usunięcie wiadomości oraz poinformowanie nadawcy o zaistniałej sytuacji za 
pomocą informacji zwrotnej. 

 


