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Warszawa, dnia 23 listopada 2018 r.
Zamawiający:
Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Urząd Regulacji Energetyki występując, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Regulacji Energetyki,
działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z zadanymi
pytaniami przesłanymi do Zamawiającego udziela odpowiedzi po zacytowaniu pytań.
Pytanie nr 1.
W ust. 4 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz §1 ust.4 Wzoru umowy
Zamawiający określił odległość placówek od swoich jednostek. Wykonawca zwraca się z
prośbą o potwierdzenie, że w przypadku spełnienia tego warunku Zamawiający będzie
nadawał przesyłki we wskazanych urzędach pocztowych we własnym zakresie.
Odpowiedź 1.
Zamawiający potwierdza, że przesyłki pocztowe przygotowane do dystrybucji będą
dostarczane przez Zamawiającego do punktu odbioru, właściwego dla każdej jednostki
URE, wskazanego przez Wykonawcę.
Pytanie nr 2.
W ust. 14 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz §1 ust. 8 Wzoru umowy
Zamawiający wskazał: Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego
pokwitowanie przez adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po dokonaniu
doręczenia przesyłki, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni roboczy od dnia doręczenia.
Wykonawcę w tym przedmiocie obowiązują przepisy Ustawa Prawo Pocztowe,
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych, (Dz. U. 2013 poz. 545),
Rozporządzenie Ministra Administracji Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie
reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2013r., poz. 1468), które nie określają wprost tego
terminu.
Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów na:
„Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata
potwierdzenie odbioru przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłki”.
Odpowiedź 2.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1
do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt. 14 oraz §1 ust. 8 Wzoru
umowy, jak niżej.
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„14. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez
adresata potwierdzenie odbioru przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłki.”
Pytanie nr 3.
W §1 ust. 10 Wzoru umowy Zamawiający wskazał: Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić bezpłatne formularze potwierdzeń odbioru.
Zamawiający zwraca się prośbą o modyfikację zapisu na następujący: „Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić bezpłatne formularze potwierdzeń odbioru własnego
nakładu”.
Odpowiedź 3.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 2
do SIWZ pn. Wzór umowy w § 1 ust. 10, jak niżej.
„10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne formularze potwierdzeń odbioru
własnego nakładu.”

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Termin i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Bartosz Korkozowicz
Dyrektor Generalny
Urzędu Regulacji Energetyki

