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Warszawa, dnia 5 stycznia 2021 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 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w związku z zadanymi pytaniami
przesłanymi do Zamawiającego udziela odpowiedzi po zacytowaniu pytań.
Pytanie 1.
W OPZ Zamawiający wskazał, że przesyłki będą nadawane przez Zamawiającego do
każdego miejsca w kraju i zagranicą.
Informujemy, że usługa zagraniczna odbywa się między Polską, a krajami podanymi w
„Wykazie krajów lub terytoriów, z którymi realizowana jest usługa pocztowa
zagraniczna” na zasadach umów międzynarodowych, zamieszczonym na stronie www
Wykonawcy. W Wykazie tym znajdują się również informacje o miejscowościach, do
których można wysyłać przesyłki zagraniczne z Polski oraz ewentualne dane o
szczególnych warunkach świadczenia tej usługi w poszczególnych krajach. Informację o
terminach doręczenia przesyłek Wykonawca udostępnia na stronie www.pocztex.pl.
Wykonawca jednocześnie informuję, że okresie pandemii Covid-19 wstrzymana jest
realizacja wysyłki do poszczególnych krajów - aktualny wykaz krajów do których
wysyłka jest realizowana jest dostępny na stronie www Wykonawcy.
Odpowiedź 1.
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z § 3 ust. 1 Wzoru umowy – Wykonawca zobowiązany
jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, a w szczególności:
a) ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041
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.
Pytanie 2.
W związku z faktem, że przedmiotem zamówienia są przesyłki zagraniczne z
potwierdzeniem odbioru Wykonawca informuję, że zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z
dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, ze zm.) - dalej:
„ustawa Prawo pocztowe”, do świadczenia usług pocztowych w obrocie zagranicznym
stosuje się przepisy tej ustawy, jeżeli międzynarodowe przepisy nie stanowią inaczej.
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Międzynarodowym przepisem regulującym świadczenie usług pocztowych w obrocie
międzynarodowym jest między innymi Światowa Konwencja Pocztowa, uchwalana
podczas Kongresu Światowego Związku Pocztowego, będącego jedną z
wyspecjalizowanych agend ONZ, którego członkami są poszczególne państwa oraz
operatorzy pocztowi świadczący usługi powszechne. Zgodnie ze Światową Konwencją
Pocztową, kraje członkowskie mają możliwość wprowadzenia ograniczeń w zakresie
świadczenia usług pocztowych w obrocie międzynarodowym. Stosownie do
powyższego, podczas Kongresu Światowego Związku Pocztowego w Stambule w 2016
roku, poszczególne kraje wniosły zastrzeżenia do Protokołu Końcowego Światowej
Konwencji Pocztowej, w tym między innymi Brazylia, Dania i Wielka Brytania oraz
Irlandia Północna w zakresie nieprzyjmowania potwierdzenia odbioru do przesyłki
rejestrowanej, w związku z nieświadczeniem tej usługi przez te kraje także w obrocie
krajowym. Z uwagi, iż zastrzeżenia te są wiążące dla wszystkich członków Światowego
Związku Pocztowego, Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego dostosowania
zasad świadczenia usług pocztowych w obrocie międzynarodowym, co nastąpiło na
podstawie przepisu art. 57 ust.1 ustawy Prawo pocztowe, tj. po uprzednim przedłożeniu
Prezesowi UKE projektu zmian do Cennika, do którego Prezes UKE nie zgłosił sprzeciwu.
Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający akceptuje powyższe?
Odpowiedź 2.
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z § 3 ust. 1 Wzoru umowy – Wykonawca zobowiązany
jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, a w szczególności:
c) ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041
z późn. zm.),
d) 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.
Pytanie 3.
Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca, który uzyska zamówienie, a nie będzie
nim operator wyznaczony nadawał przesyłki w imieniu Zamawiającego w placówkach
operatora wyznaczonego?
Odpowiedź 3.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby Wykonawca, który uzyska zamówienie, a
nie będzie nim operator wyznaczony, nadawał przesyłki we własnym imieniu.
Pytanie 4.
W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców i
dopuszcza sytuację, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot na
rzecz i w imieniu Zamawiającego prosimy o doprecyzowanie zapisu, czy przedmiotowy
zapis sugeruje, iż przesyłki będą mogły być nadane przez inne podmioty? Kto będzie
figurował jako nadawca tych przesyłek? Kto będzie miał prawo do reklamacji?
Odpowiedź 4.
Zamawiający nie wyraża zgody, aby na dowodzie nadania przesyłki figurował inny
podmiot niż Zamawiający. Nie dopuszcza również takiej sytuacji, aby inny podmiot niż
Zamawiający miał prawo do reklamacji. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że
nadawcą jest podmiot, który zawarł z operatorem pocztowym umowę o świadczenie
usługi pocztowej. Zatem nadawcą przesyłek jest Zamawiający.
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Pytanie 5.
W załączniku nr 1 do SIWZ „ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający w
pkt 4 wskazuje lokalizacje z których ma być odbierana korespondencja w ramach usługi
niepowszechnej Poczta Firmowa oraz przedział czasowy w którym ma być świadczona
usługa. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę przedziału czasowego z 15:15- 15:45 na
14:30- 15:30?
Odpowiedź 5.
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przedziału czasowego na 14:30 – 15:30.
Pytanie 6.
Wykonawca wnosi o wprowadzenie do „Wzoru Umowy” stanowiącego Załącznik nr 2 do
SIWZ definicji siły wyższej oraz skutków z tym związanych, jako typowej klauzuli
umownej i proponuje następujące brzmienie zapisu:
1. Termin „Siła Wyższa” w rozumieniu Umowy oznacza zewnętrzne, niemożliwe do
przewidzenia i zapobieżenia zdarzenie występujące po zawarciu Umowy,
uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków, w szczególności
takie jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, strajki, epidemie)stany
epidemiczne), strajki, lokauty, akty władzy lub zmiany prawa.
2. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
swoich zobowiązań w ramach Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem działania Siły Wyższej.
3. Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej
bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach.
Odpowiedź 6.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. Definicja siły wyższej została
uregulowana w § 11 ust. 2 pkt 1 Wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że
Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w sprawach nieuregulowanych
umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), w których
zostały uregulowane kwestie związane z siłą wyższą.
Pytanie 7.
Zamawiający w pkt. 13 w opisie przedmiotu zamówienia określił że „Zamawiający ma
prawo zlecić usługę innemu operatorowi, a kosztami realizacji obciążyć Wykonawcę,
jeżeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym dniu i
czasie”.
Doprecyzowując powyższe czy Zamawiający ma na myśli nieprzewidziane sytuacje tkj.
wystąpienie siły wyższej, utrudnienia w ruchu drogowym itp., których nie udało się
przewidzieć?
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia powyższego zapisu bądź
modyfikacji w proponowany sposób:
„Jeżeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym dniu i
czasie przysługuje mu odszkodowanie wynikające z Regulaminu usługi Wykonawcy.”
Odpowiedź 7.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 8.
Zamawiający określił w pkt. 14 w opisie przedmiotu zamówienia, że „nadanie przesyłek
objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru przez
Wykonawcę od Zamawiającego”. Czy ze względu na wewnętrzne regulacje oraz zapisy
regulaminu usługi obowiązującego u Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza
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wprowadzenie wskazanego zapisu w następującym brzmieniu: „nadanie przesyłek
objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez
Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek,
Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z
Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w
następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń"?
Odpowiedź 8.
Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt. 14 Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy
Opis Przedmiotu Zamówienia:
14. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich
przekazania przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych
przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich
wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich
przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń.
Pytanie 9.
Czy Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z udostępnionego bezpłatnie przez
Wykonawcę narzędzia do nadawania przesyłek w wersji elektronicznej oraz ich
śledzenia, dzięki któremu proces przygotowania korespondencji ulegnie uproszczeniu?
Odpowiedź 9.
Zamawiający na chwilę obecną nie przewiduje możliwości korzystania z udostępnionego
bezpłatnie przez Wykonawcę narzędzia do nadawania przesyłek w wersji elektronicznej
oraz ich śledzenia. Zamawiający sposób realizacji przyszłego świadczenia usług opisał w
SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany sposób realizacji przedmiotu
zamówienia, ponieważ nieznane są funkcjonalności takiego narzędzia, metoda jego
wdrożenia, wymagania sprzętowe i środowiskowe, czy zasady obsługi takiego narzędzia
po stronie Zamawiającego.
Wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Termin i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Bartosz Korkozowicz
Dyrektor Generalny
Urzędu Regulacji Energetyki

