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Warszawa, dnia 19 listopada 2019 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 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z zadanymi pytaniami przesłanymi
do Zamawiającego udziela odpowiedzi po zacytowaniu pytań.
Pytanie nr 1.
W ust.4 Szczegółowego Opisu Zamówienia oraz w § 1 ust. 2 Wzoru Umowy,
Zamawiający określił szczegółowo odległość placówek oddawczych 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 we własnym zakresie do punktu odbioru, właściwego
dla każdej jednostki URE, wskazanego przez Wykonawcę.
Pytanie nr 2.
W § 6 ust. 4 Wzoru Umowy, Zamawiający umożliwia wykonawcy przesyłanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie posiada
informatycznej infrastruktury pozwalającej na dokumentowanie w ten sposób czynności
między stronami oraz nie posiada konta na PEF (Platformy Elektronicznego
Fakturowania), Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy Zamawiający wyraża zgodę na
przesyłanie e-faktur na dedykowany przez Zamawiającego adres mail na podstawie
załączonego do pytań oświadczenia.
Odpowiedź nr 2.
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 6 ust. 4 Wzoru umowy Wykonawca ma możliwość,
a nie obowiązek przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
Pytanie nr 3.
Czy Zamawiający po wyborze oferty przewiduje dodanie Regulaminu Wykonawcy?
Odpowiedź nr 3.
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią § 3 ust. 1 Wzoru umowy:
„1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
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a) ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z
późn. zm.),
b) oraz innymi aktami prawnymi związanymi z realizacją usług będących
przedmiotem umowy, wydanymi na podstawie ustawy i rozporządzenia oraz
postanowień SIWZ, a także Regulaminem wewnętrznym Wykonawcy w zakresie
jakim jego postanowienia nie są sprzeczne z niniejszą umową, SIWZ oraz
przepisami prawa.”

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

Zatwierdzam
Bartosz Korkozowicz
Dyrektor Generalny
Urzędu Regulacji Energetyki

