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PYTANIA DO OGŁOSZENIA, ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO  

ORAZ ZMIANY W OGŁOSZENIU 
 

 

 

W dniu 15.12.2016r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania od Wykonawcy:  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 
 

 



 

 

 
 



 

 



 
 

 

Zamawiający odpowiada na powyższe pytania w sposób następujący:   

 

Ad. 1 

Urząd Zamówień Publicznych wyjaśnił, że: „(...)Nowelizacją ustawy Pzp wprowadzono do 

działu III ustawy Pzp rozdział 6 zawierający przepisy dotyczące zamówień na usługi 

społeczne i inne szczególne usługi. Specjalną procedurę udzielania tych zamówień 

ustawodawca przewidział w ww. przepisach…. Stosownie natomiast do treści art. 138o ust. 1 

ustawy Pzp zamawiający (w tym zamawiający sektorowy), udzielający zamówienia na usługi 

społeczne o wartości poniżej wskazanych progów (określonych na podstawie art. 138g 

ustawy Pzp), ma możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez siebie 

procedurą, spełniającą minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp. 

Zamawiający zatem, znając specyfikę danego postępowania, sam określa szczegółowe 

rozwiązania prawne procedury, w ramach której udzieli w przyszłości zamówienia 

publicznego na usługi społeczne. Wskazane przepisy zobowiązują zamawiającego 

udzielającego podprogowych zamówień społecznych do przeprowadzenia postępowania        

w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący….Z uwagi na okoliczność, iż 

procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w oparciu o art. 138o 

ustawy Pzp tworzona jest przez samego zamawiającego, który zobowiązany jest jedynie do 

uwzględnienia norm zawartych w art. 138o ust. 2–4 znowelizowanej ustawy Pzp, a które to 

przepisy nie przewidują konieczności stosowania przepisów ustawy Pzp dotyczących opisu 

przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert czy umów w sprawie zamówienia 

publicznego, należy stwierdzić, iż zamawiający w tym zakresie nie jest związany 

rozwiązaniami ustawowymi. 

 

Ad. 2 

Wobec braku zmiany przepisów Zamawiający zapis powyższy wprowadził w oparciu o 

umowę zawartą z Pocztą Polską w dn. 2 grudnia 2015 r. 

 

 



Ad. 3. 

Wobec braku zmiany przepisów Zamawiający zapis powyższy wprowadził w oparciu o 

umowę zawartą z Pocztą Polską w dn. 2 grudnia 2015 r. 

 

Ad. 4  

Przesyłki pocztowe muszą być dostarczane w godzinach porannych ze względu na dużą ilość 

spraw terminowych, a przyjęcie przesyłki w godzinach późniejszych nie daje gwarancji 

załatwienia sprawy w terminie. 

 

Ad. 5  

Wobec braku zmiany przepisów Zamawiający zapis powyższy wprowadził w oparciu o 

umowę zawartą z Pocztą Polską w dn. 2 grudnia 2015 r. 

 

Ad. 6  

Wobec braku zmiany przepisów Zamawiający zapis powyższy wprowadził w oparciu o 

umowę zawartą z Pocztą Polską w dn. 2 grudnia 2015 r. 

 

Ad. 7  

Wobec braku zmiany przepisów Zamawiający zapis powyższy wprowadził w oparciu o 

umowę zawartą z Pocztą Polską w dn. 2 grudnia 2015 r. 

 

Ad. 8  

Przesyłki kurierskie spełnią wymogi. 

 

Ad. 9 . 

Przesyłki kurierskie spełnią wymogi. 

 

Ad. 10 

Wydłużony zostaje  termin składania ofert do dnia 20.12.2016 r. do godziny 14:30. 

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 20.12.2016r. o godzinie 15:00 w pokoju nr 307. 

 

 

Z uwagi na powyższe zmianie uległa Ogłoszenie o zamówieniu na usługi 
społeczne: 
 
Pkt 10 rozdziału XII o dotychczasowym brzmieniu: 

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, 

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane 

do Zamawiającego na adres: 

 

 

Powiat Opolski 
ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

Świadczenie usług pocztowych   
w obrocie krajowym i zagranicznym w 2017 roku 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 16/12/2016r., godz. 11:30 

 

 



Otrzymuje brzmienie: 

 

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, 

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane 

do Zamawiającego na adres: 

 

 

Powiat Opolski 
ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

Świadczenie usług pocztowych   
w obrocie krajowym i zagranicznym w 2017 roku 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 20/12/2016r., godz. 15:00 

 

 

Punkty 1 – 2 Rozdziału XIII o dotychczasowym brzmieniu: 

 

1. Miejsce i termin składania ofert. 

1) Oferty winny być złożone w terminie do dnia 16/12/2016r. do godz. 11:00 w 

siedzibie Zamawiającego (kancelaria – pok. nr 4, parter, segment A) - 

Opole, ul 1 Maja 29. 
 

2. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 

 

1) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 16/12/2016r. o godz. 11:30 w 

siedzibie Zamawiającego - w budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 Maja 

29, Sala Konferencyjna, pok. nr 400 (I piętro segment B). 
Otrzymują brzmienie: 

 

1. Miejsce i termin składania ofert. 

2) Oferty winny być złożone w terminie do dnia 20/12/2016r. do godz. 14:30 w 

siedzibie Zamawiającego (kancelaria – pok. nr 4, parter, segment A) - 

Opole, ul 1 Maja 29. 
 

2. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 

 

2) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 20/12/2016r. o godz. 15:00 w 

siedzibie Zamawiającego - w budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 Maja 

29, pok. nr 307 (III piętro segment A). 

 

Powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi stanowią integralną część Ogłoszenia o zamówieniu 

na usługi społeczne i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania. 
 

 

 


