
Gdańsk, 12.09.2014r. 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
ul. Łąkowa 1-2 
80-743 Gdańsk 
tel. 58/300 92 06 
 
 

Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści zaproszenia 
 
Zamawiający:  
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk) 
Przedmiot zamówienia: usługi pocztowe; 
Rodzaj postępowania: postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 9 sierpnia 
2013r. poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy. 
 
Jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
zaproszenia do złożenia ofert . 
Zapytania dotyczyły niżej wymienionych kwestii. 
 
 
PYTANIE 1: 
Czy Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje nadawanie przesyłek 
wymagających zastosowania przepisu art. 57 § 5 pkt 2 KPA, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej lub 
innych analogicznych przepisów dotyczących nadawania przesyłek ze skutkiem zachowania 
terminu/wniesienia pisma do sądu, np. art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (w brzmieniu 
przewidzianym nowelizacjami dokonanymi przez nowe Prawo pocztowe)?  
Art. 57 § 5 pkt 2 KPA:  
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:  
2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego,  
Art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej:  
Art. 12 § 6 Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:  
2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego albo złożone w polskim urzędzie 
konsularnym; 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia PRZEWIDUJE nadawanie przesyłek 
wymagających zastosowania przepisu art. 57 § 5 pkt 2 KPA, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej lub 
innych analogicznych przepisów dotyczących nadawania przesyłek ze skutkiem zachowania 
terminu/wniesienia pisma do sądu, np. art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (w brzmieniu 
przewidzianym nowelizacjami dokonanymi przez nowe Prawo pocztowe. 
 

 
PYTANIE 2  
Jeżeli Zamawiający przewiduje konieczność nadawania części przesyłek w sposób określony w art. 57 § 5 
pkt 2 KPA, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz pism sądowych za pośrednictwem operatora 
wyznaczonego, to:  



1) czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia tych przesyłek z zakresu przedmiotu zamówienia 
i niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?  
 
Konieczność nadawania przesyłek w trybie art. 57 § 5 pkt 2 KPA i art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej 
miałaby zastosowanie w niniejszym postępowaniu, gdyby to Zamawiający występował w charakterze 
strony postępowania administracyjnego, jako podmiot administrowany. W ocenie Wykonawcy, biorąc 
pod uwagę opis przedmiotu zamówienia i charakter korespondencji, którą Zamawiający będzie nadawał, 
opisana sytuacja nie będzie miała miejsca w ramach realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia. 
Stąd też, w ocenie Wykonawcy jak najbardziej zasadne jest wyłączenie z przedmiotu zamówienia 
przesyłek nadawanych w trybie art. 57 § 5 pkt 2 KPA oraz art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej.  
2) Czy Zamawiający ewentualnie, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyższe, 
dopuszcza możliwość sporządzenia odrębnego wykazu przesyłek wymagających nadania u operatora 
wyznaczonego lub ich oznakowania w określony sposób - w celu wydzielenia i nadania przez 
Wykonawcę u operatora wyznaczonego w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego?  
 
Powyższe działanie ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia interesów Zamawiającego.  
W sytuacji bowiem gdy Zamawiający, jest stroną np. postępowania cywilnego i zależy mu na złożeniu 
pisma w terminie wynikającym z konkretnej procedury, winien taką przesyłkę wydzielić i wskazać 
operatorowi pocztowemu, że powinna być ona doręczona przez operatora wyznaczonego.  
W przeciwnym wypadku negatywne skutki procesowe (uchybienie terminu np. do wniesienia apelacji) 
poniesie Zamawiający, który nie poinformuje operatora pocztowego o charakterze i rodzaju przesyłki. 
Możliwa jest również w tym zakresie sytuacja, że przesyłki muszą być przekazane operatorowi na tyle 
wcześnie do doręczenia, aby przesyłka "fizycznie" trafiła do organu/sądu w terminie przewidzianym na 
dokonanie danej czynności procesowej. Niemniej wymaga to współpracy z Zamawiającym i najpierw 
wyodrębnienia przesyłek, które muszą być nadane w trybach według ww. procedur. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Do pytania 1)  
Zamawiający NIE DOPUSZCZA możliwości wyłączenia przesyłek  nadawanych w sposób określony w art. 
57 § 5 pkt 2 KPA, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz pism sądowych za pośrednictwem 
operatora wyznaczonego z zakresu przedmiotu zamówienia i niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 
 

Do pytania 2)  
Zamawiający NIE DOPUSZCZA możliwości sporządzenia odrębnego wykazu przesyłek wymagających 
nadania u operatora wyznaczonego lub ich oznakowania w określony sposób - w celu wydzielenia  
i nadania przez Wykonawcę u operatora wyznaczonego w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego. 
 

 
PYTANIE 3  
Czy Zamawiający może wskazać szacunkowe wolumeny przesyłek, które mają być nadawane  
z zachowaniem zasad wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi, Kodeksu postępowania karnego, tj. jaka ilość przesyłek, według szacunków 
Zamawiającego, będzie nadawana w trybie przepisów KPC, KPK lub PPSA w stosunku do całości 
zamówienia?  
Czy Zamawiający może wskazać również szacunkowy wolumen przesyłek nadawanych w trybie  
z procedury Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) i Ordynacji podatkowej?  



Czy Zamawiający może wskazać szacunkowe wolumeny przesyłek, które mają być nadawane za 
pośrednictwem operatora wyznaczonego lub chociaż procentowy ich udział w stosunku do całości 
zamówienia?  
 
Zasady doręczeń obowiązujące w procedurze administracyjnej, cywilnej czy podatkowej,  
a w szczególności konieczność nadania części przesyłek u operatora wyznaczonego wymagają innej 
organizacji Wykonawcy w zakresie realizacji usługi, jak też zaangażowania innych środków. W związku  
z tym, informacje, o których mowa powyżej będą niezwykle pomocne Wykonawcy w skalkulowaniu ceny 
oferty. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

1. Zamawiający nie jest w stanie wskazać szacunkowego wolumenu przesyłek, które mają być 
nadawane z zachowaniem zasad wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa  
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kodeksu postępowania karnego, tj. jaka ilość 
przesyłek, według szacunków Zamawiającego, będzie nadawana w trybie przepisów KPC, KPK 
lub PPSA w stosunku do całości zamówienia 

2. Zamawiający nie jest w stanie  wskazać szacunkowego wolumenu przesyłek nadawanych  
w trybie z procedury Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) i Ordynacji podatkowej. 

3. Zamawiający nie jest w stanie wskazać szczegółowego wolumenu przesyłek które mają być 
nadawane za pośrednictwem operatora wyznaczonego  ani procentowego ich udziału  
w stosunku do całości zamówienia. 

 
 
 
 
PYTANIE 4  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość by na kopercie oprócz danych wskazanych przez 
Zamawiającego znajdowały się informacje o opłacie za usługę pocztową związane ze świadczeniem 
części zamówienia przez podwykonawców, ewentualnie inne informacje związane z obiegiem 
przesyłek pocztowych?  
Wykonawca jednocześnie zaznacza, że informacje te nie będą zakrywać nadruku adresu firmowego 
Zamawiającego oraz nie będą naruszać innych wymagań wskazanych w treści zapytania ofertowego. 
 
 
Wyjaśnienia zamawiającego : 
Zamawiający NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI by na kopercie oprócz danych wskazanych przez 
Zamawiającego znajdowały się informacje o opłacie za usługę pocztową związane ze świadczeniem 
części zamówienia przez podwykonawców, ewentualnie inne informacje związane z obiegiem 
przesyłek pocztowych 

 


