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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 2 marca 2020 r. 

 
 BA.WZP.26.12.2020.7 

 

 
 
 Wykonawcy       
                                                                                                                                                   
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. „Świadczenie 
powszechnych usług pocztowych na potrzeby Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez okres 
dwóch lat lub do wyczerpania środków” – sprawa nr BA.WZP.26.11.2020. 
 

 
Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących Ogłoszenia wraz z udzielonymi 
wyjaśnieniami: 
 
Pytanie 1. 
W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie 6, Wykonawca ponownie zaznacza, iż 
doręczanie korespondencji do Zamawiającego nie jest przedmiotem niniejszego 
postępowania, a konsekwencją umowy zawartej z nadawcą, natomiast Zamawiający 
występując w roli adresata nie jest stroną umowy o nadawanie.  Ponadto Prawo pocztowe 
nakłada na operatora wyznaczonego obowiązek w zakresie doręczania przesyłek pocztowych 
z częstotliwością co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, nie określając wymogu godzin doręczania 
przesyłek pocztowych do adresata.  
Wykonawca przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, a następnie zawarcie 
umowy obliguje się do realizacji postanowień zgodnie z dokumentacją przetargową  
z należytą starannością. Jednakże operator pocztowy nie jest w stanie przewidzieć na cały 
okres obowiązywania umowy zmian logistycznych w ramach świadczonych usług, a tym 
samym nie może przyjąć zobowiązania doręczania korespondencji we wskazanych godzinach 
we wszystkich Jednostkach Zamawiającego zlokalizowanych na terenie kraju. 
Wobec powyższego Wykonawca ponownie wnioskuje o wykreślenie z dokumentacji 
postępowania przedziału godzinowego doręczania przesyłek listowych oraz awiza 
adresowanych do siedziby Zamawiającego i Delegatur oraz zapisów dotyczących doręczania 
dokumentów nadawczych (Rozdział I pkt 10 i 11 Istotnych postanowień umowy, które 
zostaną wprowadzone do umowy). 
 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe wnioskujemy o modyfikację zapisu 
Rozdział I pkt 10 Istotnych postanowień umowy [Ipu], które zostaną wprowadzone do 
umowy. 
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Proponujemy zapis: 
Wykonawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego i Delegatur Zamawiającego 
przesyłki listowe najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż do godziny 15:00.  
 
Odpowiedź 1:  
Zamawiający proponuje zapis:  
Zamawiający zmienia Rozdział I pkt 10 Ipu, który otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca będzie dostarczał przesyłki listowe niezwłocznie: 
- do siedziby Centrali UKE (o której mowa w załączniku nr 5 do Ogłoszenia): do godz. 10.00 
danego dnia, 
- do siedzib Delegatur UKE (o których mowa w załączniku nr 5 do Ogłoszenia): do godz. 13.00 
danego dnia.” 
 
Pytanie 2. 
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 10 Wykonawca zaznacza, iż w odpowiedzi została 
błędnie wskazana kwota słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100, powinno być: pięćset złotych, 
00/100. 
Wnioskujemy o modyfikację zapisu Rozdz. „Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę” pkt 8 
Istotnych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do umowy. 
 
Proponujemy zapis: 
za każdy stwierdzony przypadek niezłożenia dokumentu lub oświadczenia, o których mowa 
w ust. 4 powyżej Umowy lub za każdy stwierdzony przypadek złożenia oświadczeń bądź 
dokumentów nieczyniących zadość wymaganiom określonym w niniejszej Umowie – kwotę 
w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100). 
 
Odpowiedź 2:  
Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary do kwoty 500,00 zł (słownie: pięćset 
złotych, 00/100). W związku z powyższym Rozdział „Zatrudnienie na podstawie umowy  
o pracę” pkt 8 Ipu otrzymuje brzmienie:  
„Za każdy stwierdzony przypadek niezłożenia dokumentu lub oświadczenia, o których mowa 
w ust. 4 powyżej Umowy lub za każdy stwierdzony przypadek złożenia oświadczeń bądź 
dokumentów nieczyniących zadość wymaganiom określonym w niniejszej Umowie – kwotę 
w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100).” 
     

Z poważaniem  

Naczelnik Wydziału 

Zamówień Publicznych 

Jacek Gola 
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