
                                                      

                                                                                                      

 
Warszawa, 16 grudnia 2013 

 
Informacja prasowa: 
KIO: PGP obsłuży sądy i prokuratury 
 
Krajowa Izba Odwoławcza podtrzymała decyzję Centrum Zakupów dla Sądownictwa w sprawie wygranego przez 
Polską Grupę Pocztową przetargu na obsługę korespondencji sądów i prokurator. W ogłoszonym dzisiaj wyroku 
KIO oddaliła odwołanie Poczty Polskiej i potwierdziła, że PGP spełnia wszystkie kryteria konieczne do realizacji 
kontraktu.  
 
Zgodnie z decyzją Centrum Zakupów Instytucja Gospodarki Budżetowej z dnia 22 listopada 2013 roku, Polska Grupa 
Pocztowa złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na obsługę korespondencji sądów powszechnych oraz 
prokuratur. Dwuletni kontrakt, który wejdzie w życie od stycznia 2014 roku jest warty ok. 500 mln złotych. PGP 
złożyła ofertę niższą o ponad 84 mln zł od Poczty Polskiej. 
 

Udział Polskiej Grupy Pocztowej w przetargu organizowanym przez Centrum Zakupów był możliwy dzięki zmianie 
warunków SIWZ na podstawie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 października 2013 roku, że żaden sąd i 
prokuratura w Polsce nie może domagać się, by dowód nadania przesyłek poleconych nadawanych przez sądy lub 
prokuratury, był wystawiany z mocą urzędową, o której mowa w art. 17 prawa pocztowego. 

W ustnych motywach uzasadnienia wyroku KIO stwierdziła, że żaden z czterech zarzutów Poczty Polskiej nie 
zasługuje na uwzględnienie. W szczególności  Izba uznała, że zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego wystarczającym 
jest, że PGP ma zagwarantowaną możliwość wykonywania zamówienia w oparciu o wymaganą sieć ponad 7000 
placówek pocztowych, począwszy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług. Ponadto nieprawdziwe były zarzuty Poczty 
Polskiej, że PP ma monopol na świadczenie usług w obrocie zagranicznym, jak również nieprawdziwe były zarzuty, iż 
zaoferowana przez PGP cena wymagała zbadania jako potencjalnie rażąco niska. KIO uznała, że wobec uwolnienia 
rynku pocztowego od 1 stycznia 2013 roku, na skutek konkurencji operatorów alternatywnych z Pocztą Polską, ceny 
usług pocztowych ulegają znacznemu obniżeniu. 

Informacja o firmie: 

Polska Grupa Pocztowa to alternatywny operator pocztowy, który specjalizuje się w obsłudze klientów masowych. Firma 
rozpoczęła swoją działalność w sierpniu 2006 roku. Współpracuje z największymi przedstawicielami branży telekomunikacyjnej, 
energetycznej, ubezpieczeniowej czy bankowo-finansowej. Od 2010 roku Polska Grupa Pocztowa S.A. jest jednym z Członków - 
Założycieli Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych. 

Więcej na www.pgpsa.pl  

http://www.pgpsa.pl/

