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Warszawa, dnia 04.10.2018 r. 

 

 

 

ZP/MJP/DKiP/2/2018 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na „Świadczenie 

usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania 

i doręczania przesyłek pocztowych na rzecz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” 

 

Wyjaśnienia  

do Ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający przekazuje następujące wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu 

dokonane w odpowiedzi na pytania złożone przez Wykonawców:  

Pytanie nr 1: 

Pkt3 „Zamówienie dotyczy przesyłek pocztowych nierejestrowanych (kartek 

pocztowych) o wadze do 350 gram, wymiary: 148 mm x 105 mm (gabaryt B),”.  

wskazane wymiary świadczą o gabarycie A, prośba o potwierdzenie. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający dokonuje zmiany Ogłoszenia o zamówieniu w punkcie 3. Przedmiot 

zamówienia, zastępując słowa: „gabaryt B” słowami: „gabaryt A”. 

Pytanie nr 2: 

Pkt 9 ppkt 1) litera b) Czy akceptowalnym będzie dla Zamawiającego, by 

Podwykonawca Wykonawcy był wpisany do rejestru operatorów pocztowych 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

W odniesieniu do warunku dotyczącego kwalifikacji zawodowych, Zamawiający 

w Ogłoszeniu o zamówieniu, w punkcie 9. Warunki udziału  postępowaniu – w ppkt 6) 

wskazał, iż Wykonawca może – w zakresie tego warunku - polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 
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Wykonawca posługujący się podwykonawcą wpisanym do rejestru operatorów 

pocztowych spełni warunek opisany w pkt 9 ppkt 1) lit. b) Ogłoszenia o zamówieniu, 

jeżeli podwykonawca zrealizuje usługi, do realizacji których wymagany jest wpis do 

rejestru operatorów pocztowych w zakresie obrotu krajowego. 

Pytanie nr 3: 

Pkt 9 ppkt4 „W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

w odniesieniu do zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych”. Czy w  celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do zamówienia lub jego części, 

Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, w tym Podwykonawcy będącego operatorem pocztowym, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Wykonawca polegający na zdolnościach technicznych lub zawodowych  innych 

podmiotów, w tym podwykonawcy będącego operatorem pocztowym, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, spełni warunek udziału 

w postępowaniu opisany w pkt 9 ppkt 4) Ogłoszenia o zamówieniu. 


