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Wszyscy Wykonawcy  

uczestniczący w postępowaniu 
 

 

  ZP.271.bp.6.2019 

 

 

dotyczy zapytania ofertowego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  

i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Wolborzu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i 

doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów  

w obrocie krajowym i zagranicznym”. W związku z zapytaniami Wykonawców dot. zapytania 

ofertowego Zamawiający wyjaśnia: 

 

 

WYJAŚNIENIA NR 1 

 
 

Pytanie 1. 

Zamawiający w Tabeli cenowej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego określa charakterystykę przesyłek 

listowych, które rozumie pod pojęciem przesyłki listowe o wadze do 2000 g w obrocie krajowym (gabaryt 

A i B):nierejestrowane, niebędące przesyłkami najszybszej kategorii, nierejestrowane, będące przesyłkami 

najszybszej kategorii, rejestrowane (w tym polecone), niebędące przesyłkami najszybszej kategorii, 

rejestrowane (w tym polecone), będące przesyłkami najszybszej kategorii, rejestrowane (w tym polecone) 

ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, niebędące przesyłkami najszybszej kategorii, rejestrowane (w tym 

polecone) ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, będące przesyłkami najszybszej kategorii; wg wskazanej 

wagi jednostkowej w gramach. 

Od 1 kwietnia 2019r. obowiązuje nowy cennik usług powszechnych zatwierdzony przez Prezesa 

Komunikacji Elektronicznej, do stosowania którego wobec swoich klientów, Wykonawca jako operator 

wyznaczony jest zobowiązany. 

Zasadniczą zmianą w Cenniku usług powszechnych jest zmniejszenie liczby pozycji cennikowych w 

przesyłkach listowych w obrocie krajowym z dotychczasowych 12 do 6. Ma to na celu uproszczenie 

cennika oraz zapewnienie większej przejrzystości.  

Dotychczas, cena usługi listowej w obrocie krajowym uzależniona była od następujących  parametrów:  

 masa (trzy przedziały wagowe: do 350g; ponad 350g – 1000g; ponad 1000g – 2000g), 
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 gabaryt (dwie wielkości przesyłki – A i B), 

 kategoria czasu doręczenia (Ekonomiczna i Priorytetowa). 

W aktualnym cenniku zrezygnowano z gabarytów A i B i wprowadzono nowe formaty dla przesyłek 

listowych w obrocie krajowym. Cena usługi listowej nierejestrowanej, poleconej i wartościowej 

uzależniona będzie głównie od dwóch parametrów: 

 kategoria czasu doręczenia (Ekonomiczna i Priorytetowa). 

 format przesyłek: 

S – maksymalny wymiar koperty C5 (162 × 229 x 20mm) do 500g,  

M – maksymalny wymiar koperty C4 (229 × 324 x 20mm) do 1000g,  

L– ponad wymiar koperty C4, (suma wymiarów nie może przekroczyć 900mm, przy czym długość 

nie może być, większa niż 600mm) - do 2000g. 

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą                                   o 

dostosowanie zapisów zamówienia do nowego sposobu określania rozmiaru przesyłek listowych w 

obrocie krajowym oraz dokonanie odpowiednich zmian  w formularzu cenowym.  

Pozostawienie zapisów w formie obecnej nie daje Wykonawcy możliwości wycenienia pozycji w 

najkorzystniejszym dla Zamawiającego wariancie cenowym. Obecnie przesyłki listowe określone przez 

Zamawiającego wycenione zostaną zgodnie z formatem S, M lub L ze względu na masę. Taki sposób 

wyceny przesyłek, może w sposób sztuczny zawyżyć wartość Zamówienia, a tym samym zakłócić 

konkurencyjność oferty Wykonawcy. W przypadku wpłynięcia w postępowaniu wyłącznie oferty 

Wykonawcy wycena zgodna z charakterystyką przesyłek wskazaną przez Zamawiającego może 

doprowadzić do znacznego przekroczenia budżetu Zamawiającego, co w konsekwencji może skutkować 

unieważnieniem postępowania. 

 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający w załączeniu przesyła formularz cenowy z naniesionymi zmianami.(zał. Nr 1 do 

wyjaśnień Nr 1) 
 

 

Pytanie 2. 

Zamawiający wymaga w Opisie przedmiotu zamówienia pkt. 11 (załącznik nr 1), aby Wykonawca był 

zobowiązany do dostarczania i odbioru przesyłek pocztowych w siedzibie Zamawiającego – tj. pl. Jagiełły 

28, 97-320 Wolbórz - od poniedziałku do piątku. 

Jednocześnie w Tabeli cenowej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawierającym zestawienie 

rodzajowe przesyłek do wyceny dla zamówienia, Zamawiający nie umożliwił wyceny usługi odbioru 

przesyłek. 

Wykonawca pragnie wskazać, że zastosowane rozwiązanie jest niezgodne z ustawą Prawo pocztowe, 

zgodnie z którą: „Usługę pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, 

zarobkowe (…) realizowane łącznie lub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek 
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pocztowych (…)” (art. 2 ust. 1 pkt 1). Usługa odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego jest 

odpłatną usługą umowną świadczoną na odrębnych zasadach i jako taka nie mieści się w katalogu 

określonym jako świadczenie usług pocztowych. Dodatkowo odbiór przesyłek jest usługą transportową (a 

nie pocztową), opodatkowaną stawką podstawową, co w przypadku konieczności kalkulowania kosztów 

odbioru według udostępnionych przez Zamawiającego w Formularzu cenowym usługach, może narazić 

Wykonawcę na odpowiedzialność karnoskarbową (różne stawki podatku VAT). 

Czy uwzględniając wskazaną argumentację, Zamawiający zmodyfikuje formularz cenowy oferty  poprzez 

umożliwienie odrębnego oszacowania kosztu odbierania przesyłek z siedziby Zamawiającego i 

zastosowanie prawidłowej stawki podatku VAT dla tej usługi transportowej? 

W przypadku, braku akceptacji proponowanego rozwiązania, czy ze względu na opisaną sprzeczność, 

Zamawiający wyłączy odbiór przesyłek z zakresu przedmiotu postępowania? 

Brak reakcji Zamawiającego w opisanym zakresie będzie przejawem rażącego naruszenia podstawowych 

zasad rządzących systemem prawa zamówień publicznych tj. zasady konkurencyjności i zasady równego 

traktowania Wykonawców, wyrażonych w art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Odpowiedź na pytanie 2. 

Zamawiający wyłącza odbiór przesyłek z zakresu przedmiotu postępowania przez 

przedstawiciela Wykonawcy, który wskazany był w opisie przedmiotu zamówienia. 
 

 

Pytanie 3. 

Zamawiający w projekcie umowy § 8, ust. 3, 4, 5, 6, 8 Załącznik nr 3 ustanawia kary umowne oraz sposób 

ich rozliczenia. Wykonawca wskazuje, iż postanowienia wzoru umowy w tym zakresie, w szczególności 

wysokości kar umownych są sformułowane w sposób naruszający naczelne zasady zamówień publicznych 

co uniemożliwia de facto złożenie oferty przez Wykonawcę.  

Niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez 

Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także 

uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została prawidłowo i w 

odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego 

wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy sądu, może być 

uznane za nadużycie prawa, skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 

kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 

W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, prosimy  

o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów Umowy poprzez  

modyfikację zapisu i dodanie do treści zapisów umowy w § 8 ust. 3 zwrotu: „po przeprowadzeniu 

postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary umownej”? 
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Ponadto przewidziane w § 8 ust. 3 kara umowna są zdecydowanie nieadekwatne w kontekście potrzeb i 

interesu Zamawiającego, charakteru świadczonych usług, a także ilości czynności wykonywanych przez 

Wykonawcę przy realizacji zamówienia.  

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca, w celu ustalenia równej pozycji stron, zwraca się o powtórną 

analizę przedstawionych powyżej kwestii i rewizję stanowiska Zamawiającego w zakresie kar umownych 

poprzez:  

 ich wykreślenie odwołanie do zasad odpowiedzialności odszkodowawczej wynikających z przepisów 

ogólnych wskazanych w § 8 ust. 1  wzoru umowy,   

 uwzględnienie w projekcie umowy postanowień dotyczących konieczności przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego (z udziałem Wykonawcy) przed nałożeniem kary umownej w zakresie 

kary określonej w § 8 ust. 3  wzoru umowy.  

 

Odpowiedź na pytanie 3 

Zamawiający akceptuje modyfikację zapisu i dodanie do ewentualnej umowy w § 8 ust. 3 

zwrotu: 

„po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary 

umownej”. 

 

 

Pytanie 4. 

Zamawiający w projekcie umowy § 7 ust. 7 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego określa,  

iż należności wynikające z faktur, regulować będzie "w terminie 14 dni od daty prawidłowego 

wystawienia faktury, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do doręczenia faktury na co 

najmniej 7 dni przed określonym terminem płatności. W przypadku gdy Zamawiający otrzyma fakturę VAT 

na mniej niż 7 dni przed upływem terminu płatności, niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę a termin 

płatności ulegnie automatycznie wydłużeniu do 7 dnia liczonego od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego”.  

Czy ze względu na obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy i ze względu na fakt, iż poniższa 

propozycja zapewnia wystarczający czas na dokonanie płatności, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany terminu płatności za zrealizowane usługi pocztowe wg proponowanego zapisu: „(…)w terminie 21 

dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT, pod warunkiem, że doręczenie przesyłki z 

fakturą do siedziby Zamawiającego nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia. W 

przeciwnym wypadku termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od dnia 

doręczenia Zamawiającemu przesyłki z fakturą.”? 

Przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowej” faktury VAT. Ustawa o podatku od towarów i 

usług w art. 106e wymienia niezbędne elementy, która musi zawierać faktura. W przypadku błędów lub 

braków w fakturze podatnik zobowiązany jest zgodnie z art. 106j wystawić fakturę korygującą bądź notę 

korygującą – zgodnie z art. 106k. 
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Faktura korygująca/nota księgowa nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, 

lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do faktury 

korygującej/noty księgowej jest zatem faktura pierwotna. W związku z tym należy przyjąć kurs waluty z 

dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury pierwotnej. Faktura korygująca/nota księgowa powinna 

bowiem oprócz elementów korygowanych odzwierciedlać stan, w którym była wystawiona faktura 

pierwotna. Powyższe potwierdza stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji. W 

świetle powyższych uwag stwierdzić należy, że brak jest podstaw do wprowadzenia pojęcia 

prawidłowości faktury, a ewentualny błąd bądź brak w jej treści nie może mieć wpływu na umowny 

termin płatności. 

 

Odpowiedź na pytanie 4 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu płatności za zrealizowane usługi pocztowe . Dopuszcza 

możliwość wykreślenia w zapisie ewentualnej umowy w § 7 ust. 7 stwierdzenia: „prawidłowego”. Czyli: 

Jest: 

"w terminie 14 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury, z zastrzeżeniem, że Wykonawca 

zobowiązany będzie do doręczenia faktury na co najmniej 7 dni przed określonym terminem płatności. W 

przypadku gdy Zamawiający otrzyma fakturę VAT na mniej niż 7 dni przed upływem terminu płatności, 

niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę a termin płatności ulegnie automatycznie wydłużeniu do 7 

dnia liczonego od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego”.  

 

Winno być: 

"w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do 

doręczenia faktury na co najmniej 7 dni przed określonym terminem płatności. W przypadku gdy 

Zamawiający otrzyma fakturę VAT na mniej niż 7 dni przed upływem terminu płatności, niezwłocznie 

poinformuje o tym Wykonawcę a termin płatności ulegnie automatycznie wydłużeniu do 7 dnia liczonego 

od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego”.  

 

 

Pytanie 5.  

Czy Zamawiający uzna za dopuszczalne nadawanie przesyłek Zamawiającego przez wyłonionego 

w zapytaniu ofertowym Wykonawcę u innego operatora pocztowego bez zawarcia z nim stosownej 

umowy, o której mowa w art. 35 ust. 1 Prawa pocztowego i w konsekwencji uzna za dopuszczalne 

świadczenie przez Wykonawcę usług w formie, w której Wykonawca w istocie jest pośrednikiem 

pomiędzy Zamawiającym, a innym operatorem (w tym operatorem wyznaczonym)? 

W ocenie składającego zapytanie, umowa o której mowa w art. 35 Prawa pocztowego jest jedynym 

sposobem zapewnienia  świadczenia usługi zgodnie z wymogami i potrzebami Zamawiającego, przy 

pełnym zachowaniu warunków konkurencyjności postępowania i jednoczesnego zapewnienia skutków, 
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o których mowa m.in.  w przepisach art. 57 § 5 pkt 2 KPA, czy art. 165 § 2 KPC, art. 17 ustawy Prawo 

pocztowe. 

Zgodnie z art. 35. ust 1. ustawy Prawo pocztowe operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę 

o świadczenie usługi pocztowej, może po przyjęciu przesyłki pocztowej powierzyć dalsze wykonanie 

usługi innemu operatorowi pocztowemu na podstawie umowy o współpracę zawieranej w formie 

pisemnej. 

Istotna w przedmiotowej sprawie jest również regulacja ust. 2, zgodnie z którą w umowie o współpracę 

operatorzy pocztowi określają w szczególności: 

 zakres współpracy; 

 wynagrodzenie za wykonane przez operatora pocztowego czynności związane z realizacją 

umowy; 

 zakres i sposób przekazywania informacji w sprawie zabezpieczenia przesyłek pocztowych w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa obrotu pocztowego oraz zatrzymania i zabezpieczenia przesyłek 

pocztowych w przypadkach, o których mowa w art. 36; 

 zasady przekazywania operatorowi pocztowemu, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie 

usługi pocztowej, przesyłek niedoręczalnych oraz przesyłek pocztowych, których dotyczy prawo 

zastawu; 

 zasady przekazywania przesyłek pocztowych zwróconych z powodu niewłaściwego doręczenia do 

oddawczej skrzynki pocztowej; 

 terminy wykonania przez operatora pocztowego czynności określonych w umowie; 

 zasady odpowiedzialności za naruszenie warunków umowy. 

 

W świetle powyższych regulacji stwierdzić należy, iż umowa zawarta pomiędzy operatorami na 

podstawie art. 35 ustawy Prawo pocztowe może, a nawet powinna szczegółowo regulować zasady 

współpracy między stronami,  w tym precyzyjnie określać terminy wykonania przez danego operatora 

pocztowego (w tym operatora wyznaczonego) czynności określonych w umowie. Zatem nic nie stoi na 

przeszkodzie aby w pisemnej umowie pomiędzy operatorami terminy wykonania określonych usług były 

zbieżne z terminami przewidzianymi w przepisach art. 57 § 5 pkt 2 KPA, czy art. 165 § 2 KPC, czy art. 

17 ustawy Prawo pocztowe. Inaczej mówiąc operatorzy pocztowi mogą tak ukształtować warunki 

współpracy (w tym zakresie zastosowanie znajduje zasada swobody umów), aby spełniać warunek 

stawiany przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, np. poprzez ustalenie iż, nadanie 

(w tym dalsze przekazanie przesyłki do doręczenia)  musi nastąpić w terminie jej przyjęcia od nadawcy, 

co pozwala na zachowanie skutków przewidzianych w przytoczonych wyżej przepisach. 

Zamawiający nie ogranicza możliwości korzystania przy realizacji zamówienia z podwykonawców, 

a taki charakter miałby operator pocztowy będący stroną umowy zawartej z wykonawcą na podstawie 

art. 35 ustawy Prawo pocztowe. Ponadto takie uregulowanie stosunków pomiędzy wykonawcą 

a podwykonawcami, zapewnia spełnianie innych wymogów Zamawiającego, w tym w szczególności 
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wymóg konieczności realizacji zamówienia zgodnie z ustawą Prawo pocztowe i aktami wykonawczymi. 

Przyjęcie innego trybu np. świadczenie usług w charakterze pośrednika („posłańca” przekazującego 

przesyłki od zamawiającego do innego operatora) powoduje, iż w świetle przepisów ustawy Prawo 

pocztowe Zamawiający nie jest stroną dla końcowego operatora pocztowego realizującego usługę 

doręczenia przesyłki, co pozbawia go faktycznej możliwości dochodzenia odszkodowań czy składania 

reklamacji w przypadku jej nienależytego wykonania albo choćby dochodzenia właściwego 

dokonywania i rozliczania tzw. zwrotów, za które (w przypadku operatora wyznaczonego) Zamawiający 

będzie uiszczał opłatę gotówką jako usługę świadczoną poza umową o zamówienie publiczne. 

 

Odpowiedź na pytanie 5 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości nadawania przesyłek Zamawiającego przez wyłonionego 

w zapytaniu ofertowym Wykonawcę u innego operatora pocztowego bez zawarcia z nim stosownej 

umowy, o której mowa w art. 35 ust. 1 Prawa pocztowego i w konsekwencji świadczenia przez 

Wykonawcę usług w formie, w której Wykonawca w istocie jest pośrednikiem pomiędzy 

Zamawiającym, a innym operatorem (w tym operatorem wyznaczonym). 

 

 

Pytanie 6.  

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia pkt. 17 załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

wskazuje, że „W przypadku, gdy u Zamawiającego będzie wyznaczony jako dzień pracujący sobota lub 

jako dzień wolny dzień powszedni, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę z co najmniej 

trzydniowym wyprzedzeniem, a Wykonawca jest zobowiązany w takim dniu do doręczenia i zwrotu 

oraz nadania przesyłek”. 

Wykonawca informuje, iż jako operator wyznaczony zobowiązany jest do świadczenia usług 

pocztowych zgodnie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które 

sam Zamawiający wskazuje w pkt. 2 Opisu Zamówienia. Także czas pracy placówek pocztowych 

regulują wskazane przepisy oraz przepisy wewnętrzne Wykonawcy oraz możliwości logistyczne. 

Dlatego wnosimy o zmianę zapisu na:  

„W przypadku, gdy u Zamawiającego będzie wyznaczony jako dzień pracujący sobota lub jako dzień 

wolny dzień powszedni, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę z co najmniej 

trzydniowym wyprzedzeniem, a Wykonawca po pozytywnej weryfikacji możliwości wykonania usługi 

pocztowej, w takim dniu dokona doręczenia i zwrotu oraz nadania przesyłek”.  

 

Odpowiedź na pytanie 6 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu z: 
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„W przypadku, gdy u Zamawiającego będzie wyznaczony jako dzień pracujący sobota lub jako dzień 

wolny dzień powszedni, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę z co najmniej trzydniowym 

wyprzedzeniem, a Wykonawca jest zobowiązany w takim dniu do doręczenia i zwrotu oraz nadania 

przesyłek”. 

na: 

„W przypadku, gdy u Zamawiającego będzie wyznaczony jako dzień pracujący sobota lub jako dzień 

wolny dzień powszedni, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę z co najmniej trzydniowym 

wyprzedzeniem, a Wykonawca po pozytywnej weryfikacji możliwości wykonania usługi pocztowej, w 

takim dniu dokona doręczenia i zwrotu oraz nadania przesyłek”.  

 

 

Pytanie 7.  

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia pkt. 19 załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wskazuje, 

że „Wykonawca zobowiązany jest do honorowania i obsługiwania „zwrotnego potwierdzenia odbioru” 

stanowiącego potwierdzenie doręczenia i odbioru przesyłki na zasadach określonych w ustawie z dn.14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) oraz zgodnych z 

przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800) stosowanych przez Zamawiającego w 

razie potrzeby. W pozostałych przypadkach Zamawiający będzie stosować druk „zwrotnego potwierdzenia 

odbioru” wg wzoru stosowanego przez Wykonawcę”.   

Mając na uwadze iż Zamawiający przewiduje w ramach realizacji przedmiotu zamówienia możliwość 

wystąpienia przesyłek listowych, w przypadku których dla wywołania określonych w przepisach skutków 

konieczne jest pośrednictwo operatora wyznaczonego – np.  wymagających zastosowania przepisu art. 57 

§ 5 pkt. 2 KPA, Wykonawca informuje, ze w celu podniesienia jakości świadczonych usług oraz 

zabezpieczenia interesów Klientów mających prawo nadawania przesyłek wymagających wywołania 

skutków dla przesyłek specjalnych, Wykonawca ujednolicił formularze potwierdzeń odbioru będących w 

obrocie pocztowym, stosowanych do  przesyłek nadawanych wg. wymienionych przepisów. 

Stosowanie przez nadawców w obrocie pocztowym różnorodnych formularzy potwierdzenia odbioru 

wpływa na obniżenie jakości świadczonych usług pocztowych, a także na koszty związane z procesem ich 

opracowywania, dlatego też druki potwierdzenia odbioru funkcjonujące w obrocie pocztowym muszą 

spełniać zarówno określone wymagania techniczne, jak również zapisy na formularzu merytoryczne 

wynikać z obowiązujących przepisów prawa.  

Zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług powszechnych Poczta Polska dopuszcza do 

stosowania przez klientów formularze własnego nakładu, bez konieczności ich zatwierdzania, jeżeli ich 

wzory są umieszczone na stronie www.poczta-polska.pl. Regulamin jest dokumentem na podstawie 

którego są świadczone usługi dla klientów. 

Ponieważ KPA oraz Ordynacja podatkowa nie mają aktów wykonawczych, a więc nie ma  

w obowiązujących aktach prawnych wzorów druków potwierdzeń odbioru w postępowaniu 

administracyjnym oraz postępowaniu podatkowym, Poczta Polska przygotowała wzory takich 
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potwierdzeń odbioru, umieszczając na nich zapisy wynikające z KPA i Ordynacji podatkowej i zamieściła 

je na stronie www. Powołując się na ww. zapis Regulaminu – jeżeli Klient zastosuje do nadawanych 

przesyłek potwierdzenie odbioru zgodne z jednym z ww. wzorów (w tym również zgodnie z wymogami 

technicznymi), jego zastosowanie nie wymaga zatwierdzenie przez Pocztę Polską przed jego 

wprowadzeniem do obrotu pocztowego.  

W związku z tym Wykonawca wnosi o włączenie do ewentualnej umowy jako załączników wzorów 

formularzy potwierdzeń odbioru, zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik do niniejszego pisma.    

 

- Potwierdzenie odbioru na zasadach Kpa, 

- Potwierdzenie odbioru na zasadach ordynacji podatkowej. 

 

Uwzględnienia wniosku Wykonawcy jest uzasadnione koniecznością zachowania szczególnych wymagań 

ustawodawcy w zakresie opracowywania przesyłek nadawanych na zasadach specjalnych. 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie formularzy potwierdzeń ? 

 

Odpowiedź na pytanie 7 

 

Zamawiający akceptuje włączenie do ewentualnej umowy jako załączników wzorów formularzy 

potwierdzeń odbioru, zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik do pisma PS-BI-RSP1-

RJSP4/1/1592/ZS/19 z dnia 18 grudnia  2019 roku pn.: Zapytania ofertowe, znak sprawy 271.bp.6.2019. 

 

 

 

Wyjaśnienia stanowią integralną część zapytania ofertowego.  
 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz cenowy. 

 

 

 

 

  


