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SPOŁECZNEJ 
W NYSIE

Nysa, dnia 18.11.2022r.

W  odpowiedzi na pismo z dnia 16 listopad 2016r., , 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje, że:

A d l. Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, zgodnie z art. 14 Ustawy zamawiającemu chodzi o 

oświadczenie usług pocztowych zawieranych między nadawcami a operatorami pocztowymi i że 

Zamawiający wybierze jednego operatora pocztowego i zawrze z nim umowę.

Ad.2 W  związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na świecie, który spowodował 

wprowadzenie i w dalszym ciągu utrzymywane ograniczenia w przesyłaniu korespondencji 

przez poszczególne kraje, Zamawiający dopuszcza dopisanie zdania, zwrotu: „do każdego 

miejsca w kraju i za granicą z uwzględnieniem ograniczeń w obrocie z poszczególnymi krajami.”

Ad.3 Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie uszkodzonych przesyłek pocztowych i 

użycia własnego opakowania zgodnie Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i 

Cyfryzacji z dnia 29.04.2013 (poz. 545): „§ 19.

Ad.4 Zamawiający oświadcza, będzie zaopatrywał się w druki potwierdzenia odbioru ( tak jak 

robi to do tej pory) oraz, że będą to druki zgodne z Polską Normą PN-T-85005 z sierpnia 2018r.
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Ad. 5 Wykonawca będzie samodzielnie realizował zadanie w związku z tym nie będzie musiał 

przedstawiać umowy mówiącej o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia.

Ad. 6. Zamawiający zdaje sobie sprawę, że nadawcą przesyłek jest operator pocztowy.

Ad 7. Wykonawca zmienia zapis na :

W  przypadku nadawania przez Zamawiającego powszechnych przesyłek pocztowych innego 

rodzaju niż określone w Załączniku nr 1 podstawą rozliczeń będą ceny zawarte w 

obowiązującym w dacie przyjęcia przesyłek cenniku opłat, za usługi świadczone przez 

Wykonawcę, a wynagrodzenie za te usługi będzie rozliczane w ramach maksymalnego 

wynagrodzenia brutto.

Ad.8 Zamawiający nie dopuszcza takiej sytuacji.

Ad. 9 Zamawiający jest świadomy opłat za zwroty przesyłek od nadawcy ( po wyczerpaniu 

możliwości jej doręczenia adresatowi), jednak jako jednostka budżetowa nie posiadamy obrotu 

gotówkowego wszystkie płatności odbywają się na podstawie faktur lub rachunków w formie 

przelewu, tak jak to się odbywa do tej pory.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza i podpisze umowę tylko z jednym operatorem.

Ad. 11. Zamawiający akceptuje ryzyko związane z opóźnieniem nadania przesyłek przez 

operatora pocztowego dla których dzień nadania przesyłki ma być ostatnim dniem na 

zachowanie terminu określonego w kpc, kpk, kpa i Ordynacji podatkowej.
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Sporządził:

Ewelina Urbaniak - Kierownik DAO
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