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Dotyczy postępowania na: Świadczenie usług przesyłek pocztowych dla Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Opolu, nr. sprawy DZP.2310.42.2021                         
 

 
Zamawiający na wniesione zapytania udziela odpowiedzi: 

 
 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający uzna za dopuszczalne nadawanie przesyłek Zamawiającego przez wyłonionego w 
przetargu 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, 
o których mowa m.in. w przepisach art. 57 § 5 pkt 2 KPA, czy art. 165 § 2 KPC, art. 17 ustawy Prawo 

pocztowe. 
Zgodnie 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: 
1) zakres współpracy; 

2) wynagrodzenie za wykonane przez operatora pocztowego czynności związane z realizacją umowy; 

3) 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; 
4) zasady przekazywania operatorowi pocztowemu, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi 

pocztowej, przesyłek niedoręczalnych oraz przesyłek pocztowych, których dotyczy prawo zastawu; 

5) zasady przekazywania przesyłek pocztowych zwróconych z powodu niewłaściwego doręczenia do 
oddawczej skrzynki pocztowej; 

6) terminy wykonania przez operatora pocztowego czynności określonych w umowie; 
7) 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 

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. 
Czy Zamawiający, w przypadku dopuszczenia możliwości nadawania przesyłek przez operatora 

pocztowego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jest świadomy, iż faktycznie nadawcą przesyłek będzie 

wówczas operator pocztowy, a nie Zamawiający? Powyższe może budzić wątpliwości adresatów 
przesyłek oraz organów, którym Zamawiający będzie przedstawiał dowody nadania korespondencji. 

Odpowiedz: 
Zamawiający nie wyraża zgody na nadawania przesyłek przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę u 

innego operatora pocztowego w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 
 

 

Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuszcza formę oznaczenia korespondencji tak, iż na przesyłkach będą widoczne 

dane Zamawiającego poprzedzone informacją „Nazwa Wykonawcy w imieniu lub na rzecz 
Zamawiającego”? 

Odpowiedz: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
Pytanie 3 

W świetle obowiązujących przepisów operator wyznaczony stosuje jednolite wzory formularzy lub 
blankietów niezbędnych do świadczenia usługi „zwrotnego potwierdzenia odbioru”. 

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 
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.  
Załączamy wzory obowiązujących druków potwierdzenia odbioru w poszczególnych rodzajach 

postępowania. 
 

 Formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych w obrocie krajowym na zasadach 
ogólnych  

 Wymogi techniczne: 

1) gramatura papieru: papier offsetowy BD 140 – 200 g/m2   
2) wymiar druku*: 

• minimum 90 x 140 mm (część środkowa, bez listew bocznych); 
• optymalne wymiary:   

a) część środkowa, bez listew bocznych - 100 x 140 mm,   

b) całość druku, tj. część środkowa + listwy boczne - 100 x 160 mm,   
* wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją 2 mm   

3) listwy po obu stronach, perforacja pionowa pozwalająca na wyrwanie środkowej części druku 
bez jego uszkodzenia;  

4) co najmniej 5 mm pasek kleju gwarantujący przyczepność do różnego rodzaju podłoża w 
zróżnicowanym zakresie temperatur zabezpieczony osłoną.   

 

Adres nadawcy przesyłki: 
- naniesiony w strefie prostokątnej w minimalnej odległości:   

• 40 mm od górnego brzegu przesyłki,   
• 5 mm od prawego brzegu,   



• 15 mm od dolnego brzegu.   

 W pasie 15 mm powyżej dolnej krawędzi strony przedniej druku (awers) oraz z prawej strony danych 
adresowych nadawcy nie można umieszczać żadnych napisów/nadruków.  

  
WAŻNE: Podczas sortowania przesyłek ich adresy rozpoznawane są automatycznie, dlatego dane na 

przesyłkach i formularzach powinny być nanoszone kolorem niebieskim lub czarnym. 

 

 
 
 

✓ Formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych w obrocie krajowym w 
trybie określonym Kodeksem postępowania administracyjnego (postępowanie 

administracyjne) 

 
Wymogi techniczne:  

1) gramatura papieru: papier offsetowy BD 140 – 200 g/m2; 
2) wymiar druku*:  

• minimalne: 90 x 140 mm (część środkowa, bez listew bocznych);  

• optymalne wymiary: 

a) część środkowa, bez listew bocznych: 100 x 140 mm, 
b) całość druku, tj. część środkowa + listwy boczne: 100 x 160 mm; 

* wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją 2 mm  
3) listwy po obu stronach, perforacja pionowa pozwalająca na wyrwanie środkowej części druku, 

bez jego uszkodzenia; 

4) co najmniej 5 mm pasek kleju gwarantujący przyczepność do różnego rodzaju podłoża  
w zróżnicowanym zakresie temperatur, zabezpieczony osłoną. 

 

 



Adres nadawcy przesyłki: 

- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w dolnej prawej części  
w minimalnej odległości:  

• 40 mm od górnego brzegu; 

• 5 mm od prawego brzegu; 

• 15 mm od dolnego brzegu.  

Adres adresata przesyłki: 
- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w górnej lewej części.  

W pasie 15 mm powyżej dolnej krawędzi strony przedniej druku (awers) oraz z prawej strony danych 
adresowych nadawcy nie można umieszczać żadnych napisów/nadruków.  
 WAŻNE: Podczas sortowania przesyłek ich adresy rozpoznawane są automatycznie, dlatego dane na 

przesyłkach i formularzach powinny być nanoszone kolorem niebieskim lub czarnym. 
 

 
✓ Formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych w obrocie krajowym w 

trybie określonym ustawą Ordynacja podatkowa (postępowanie podatkowe) 

 
Wymogi techniczne: 

1) gramatura papieru: papier offsetowy BD 140 – 200 g/m2; 
2) wymiar druku*:  

• minimalne: 90 x 140 mm (część środkowa, bez listew bocznych);  

• optymalne wymiary: 

a) część środkowa, bez listew bocznych: 100 x 140 mm, 
b) całość druku, tj. część środkowa + listwy boczne: 100 x 160 mm; 

* wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją 2 mm  



3) listwy po obu stronach, perforacja pionowa pozwalająca na wyrwanie środkowej części 

druku, bez jego uszkodzenia; 
4) co najmniej 5 mm pasek kleju gwarantujący przyczepność do różnego rodzaju podłoża  

w zróżnicowanym zakresie temperatur, zabezpieczony osłoną. 
Adres nadawcy przesyłki: 

- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w dolnej prawej części  

w minimalnej odległości:  

• 40 mm od górnego brzegu; 

• 5 mm od prawego brzegu; 
• 15 mm od dolnego brzegu.  

Adres adresata przesyłki: 

- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w górnej lewej części.  
W pasie 15 mm powyżej dolnej krawędzi strony przedniej druku (awers) oraz z prawej strony danych 
adresowych nadawcy nie można umieszczać żadnych napisów/nadruków.  
  

WAŻNE: Podczas sortowania przesyłek ich adresy rozpoznawane są automatycznie, dlatego dane na 

przesyłkach i formularzach powinny być nanoszone kolorem niebieskim lub czarnym. 

 
Prosimy o potwierdzenie, że wzór druku potwierdzania odbioru, który Zamawiający zamierza 

wykorzystywać spełnia wymagania formalno-prawne określone przepisami w tym zakresie 
obowiązującymi (w zał. wzór potwierdzenia odbioru dla przesyłek doręczanych w trybie KPA oraz 

Ordynacji podatkowej). 

Wprowadzanie do obiegu pocztowego potwierdzenia odbioru własnego nakładu niezgodnego z w/w 
dokumentami wpływa na pogorszenie jakości usług, a także na wzrost kosztów procesu 

technologicznego oraz uniemożliwia prawidłowe świadczenie usługi. 



Odpowiedz: 

Zamawiający potwierdza, że wzór druku potwierdzania odbioru, spełnia wymagania formalno-prawne 
określone przepisami w tym zakresie obowiązującymi. 

 
 

 

Pytanie 4 
„Czy Zamawiający wymaga w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji usług, aby Wykonawca, który 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodnił Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) umowy mówiący o oddaniu mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia?” 

 

I. Zamawiający w ust. IV  Warunki płatności określił  : 
 

                          
Odpowiedz: 
Zamawiający nie wyraża zgody na poleganiu na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 

 

 
 

Pytanie 5 
Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy pod pojęciem „prawidłowo wystawionej faktury” Zamawiający 

ma na myśli fakturę, zawierającą wszystkie elementy określone Ustawą o podatku od towaru i usług w 
artykule 106e? 

Odpowiedz: 

Zamawiający pod pojęciem „prawidło wystawionej faktury” uważa: 
- poprawnie merytorycznie obciążenie zgodne z ilością wykonanych przesyłek 

- poprawienie rachunkowo: bez błędów rachunkowych 
- poprawne pod względem formalnym j.w. 

 

 
 

Pytanie 6 
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:  
„(…) wynagrodzenie Wykonawcy będzie uiszczane przez Zamawiającego z dołu, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie 14 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 faktury.”? 

Odpowiedz: 

Zamawiający akceptuje sposób wyznaczenia terminu płatności zaproponowany przez Wykonawcę. 
 

 
 

 

  
                                                      Dyrektor 

                                                     Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu 
                                                     Marcin Sabat                                          

 


