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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
BIURO ADMINISTRACJI 
 
 

 
 
 
 
 

Wykonawcy 
 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn. „Świadczenie powszechnych usług pocztowych 
(przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych w obrocie 
krajowym i zagranicznym oraz zwrot do nadawcy przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy) dla Centrali UKE z siedzibą w 
Warszawie oraz Delegatur UKE mających siedziby na terenie kraju przez okres 
24 miesięcy”. Sprawa nr BA.WZP.26.11.2022. 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 
Zamawiający, Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 
284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej udostępnia treść zapytań 
(bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”: 
 
Pytanie 1.  
Zamawiający w § 1 Umowy, wymaga, aby przesyłki pocztowe były dostarczane min. na 
zasadach określonych w Kodeksie postepowania administracyjnego i rozporządzeniach 
Ministra Sprawiedliwości. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający 
będzie korzystał z własnych wzorów druków „zwrotnego potwierdzenia odbioru” w celu 
doręczenia przesyłek na zasadach specjalnych wspomnianych powyżej, uprzednio 
zaakceptowanych przez Wykonawcę.  
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że będzie korzystał z własnych wzorów druków 
„zwrotnego potwierdzenia odbioru” w celu doręczenia przesyłek na zasadach specjalnych 
wspomnianych powyżej, uprzednio zaakceptowanych przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 2.  
Zamawiający w części II pkt 12 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wskazuje termin 
doręczenia do siedziby Zamawiającego pokwitowanego przez adresata „potwierdzenia 
odbioru”. Biorąc pod uwagę, iż zapis nie jest tożsamy z § 1 ust. 12 Umowy prosimy o 
potwierdzenie, iż Wykonawca ma doręczać pokwitowane przez adresata „potwierdzenia 
odbioru” niezwłocznie po doręczeniu przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni roboczych 
od dnia jej doręczenia.  
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość takiego zapisu. 
 
Pytanie 3.  
Zamawiający w części II pkt 3 i 4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wskazuje 
termin płatności faktury, który nie jest tożsamy z § 6 ust. 4 i 6 Umowy. Prosimy zatem o 
potwierdzenie, że w przypadku płatności z dołu – termin płatności faktury to 21 dni od daty 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przy czym prawidłowo sporządzona faktura nie 
może zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego później niż na 14 dni przed datą zapłaty. 

Warszawa, dn. 14 luty 2022r. 
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Za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy 
Wykonawcy.  
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ten zapis. 
 
Pytanie 4.  
Wykonawca zwraca się z prośbą o interpretację, co Zamawiający ma na myśli wskazując 
„odbiór przesyłek”, o którym mowa w części I pkt 4 Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia. Jednocześnie wyjaśniamy, że odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego jest 
usługą transportową dodatkowo płatną, którą należy uwzględnić w formularzu oferty w celu 
dokonania wyceny przez Wykonawcę.  
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapis pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany adresów wskazanych w pkt. 3 i 4 powyżej, 
o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej bez konieczności 
sporządzania Aneksów do Umowy”. 
 
Pytanie 5.  
Zamawiający w Formularzu oferty w tabeli cenowej wskakuje „zwroty przesyłek poleconych  
priorytetowych” (dotyczy usługi zwrotu przesyłek listowych zagranicznych niedostarczonych 
FORMAT S do 500 g, dotyczy usługi zwrotu przesyłek listowych zagranicznych 
niedostarczonych FORMAT M do 1000 g, dotyczy usługi zwrotu przesyłek listowych 
zagranicznych niedostarczonych FORMAT L do 2000 g) oraz pozycje „zwroty przesyłki 
polecone priorytetowe – za granicą”. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca dwukrotnie ma 
wycenić zwroty przesyłek w obrocie zagranicznym.  
 
Odpowiedź: Formularz ofertowy zostaje zmieniony i stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.  
 
Pytanie 6.  
Zamawiający przewiduje kary umowne, które to z punktu widzenia Wykonawcy są 
nieadekwatne w kontekście potrzeb i interesu Zamawiającego, charakteru świadczonych 
usług, a także ilości czynności wykonywanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia. 
Przy tak znacznej ilości, nienależyte wykonanie jedynie kilku czynności (składowych danej 
usługi) pozbawiałoby Wykonawcę znacznej części należnego wynagrodzenia, co jest 
powodem, iż przedmiotowe zamówienie traci dla niego sens ekonomiczny.  
Mając na uwadze powyższe, Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację § 2 ust. 8 Umowy 
zgodnie z poniższym:  
Proponujemy zapis:  
Za każdy stwierdzony przypadek niezłożenia dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w 
ust. 4 powyżej lub za każdy stwierdzony przypadek złożenia oświadczeń bądź dokumentów 
nieczyniących zadość wymaganiom określonym w niniejszej Umowie – w wysokości 300,00 zł 
(słownie złotych: trzysta 00/100).  
 
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wyprowadzenie proponowanego zapisu. 
 
 
Pytanie 7.  
W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, wnioskujemy  
o uwzględnienie w Umowie przesłanek i warunków zmiany poprzez wprowadzenie 
postanowień  o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany Cennika, o którym mowa w art. 57 i 58 ustawy 
Prawo pocztowe, zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej - jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dokonanie modyfikacji poprzez określenie zasad 
wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ww. 
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przypadku. Wnioskujemy o rozszerzenie przesłanek do zmiany wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 1 Umowy poprzez dodanie:  
5) zmiany cennika zaakceptowanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,  
z zastrzeżeniem, iż zmiana taka nie może nastąpić więcej niż raz w trakcie obowiązywania 
niniejszej umowy.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 8.  
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że termin udzielenia odpowiedzi na reklamację 
wskazany w § 8 ust. 3 Umowy odnosi się do usług pocztowych w obrocie krajowym.  
W przypadku usług pocztowych świadczonych w obrocie zagranicznym pierwszeństwo mają 
zasady określone w międzynarodowych przepisach pocztowych, które określają także zasady 
prowadzenia postępowania reklamacyjnego.  
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ten zapis dotyczy reklamacji w obrocie krajowym. 
 
 
Pytanie 9.  
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że załączniki do Umowy (nr 3,4,6,7) zostaną 
uzgodnione z Wykonawcą po rozstrzygnięciu postępowania.  
Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie, że załącznik nr 4 dotyczy placówek oddawczych  
dedykowanych do obsługi Centrali UKE oraz Delegatur.  
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że załączniki do Umowy (nr 3,4,6,7) zostaną 
uzgodnione z Wykonawcą po rozstrzygnięciu postępowania. 
 
 
Pytanie 10.  
Zamawiający w § 4 ust. 2 Umowy o poufności przewiduje karę umowną.  
Wykonawca wnioskuje o rewizję stanowiska poprzez rezygnację z kary umownej i dodanie 
zapisu w postaci jak poniżej:  
W przypadku prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy sadowej skierowanej przeciwko 
Zamawiającemu, związanego z utratą poufności i integralności danych osobowych z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wystawi notę księgową na kwotę zasądzoną 
prawomocnym rozstrzygnięciem sądowym powiększoną o zasądzone koszty sądowe, a 
Wykonawca zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 
 
Pytanie 11.  
Uwzględniając obecnie obowiązujący w kraju stan zagrożenia epidemiologicznego wynikający 
z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 Wykonawca informuje, iż stoi w 
obliczu konieczności dostosowywania funkcjonowania sieci placówek pocztowych do 
aktualnej/szczególnej sytuacji.  
Wykonawca w ramach bieżącej działalności podejmuje wszelkie rozwiązania, w granicach  
obowiązującego prawa, mające zapewnić wypełnienie obowiązków nałożonych na operatora  
wyznaczonego. Niemniej jednak w przypadkach, spowodowanych zagrożeniem 
epidemiologicznym (niezależnych od Wykonawcy) mogą wystąpić sytuacje skutkujące 
możliwością ograniczenia dostępności do niektórych placówek pocztowych.  
Biorąc powyższe pod uwagę czy w zaistniałej sytuacji Zamawiający uzna za spełnione 
warunki dotyczące placówek w przypadku konieczności dostosowania ich funkcjonowania do 
zmieniającej się dynamicznie sytuacji na terenie kraju.  
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Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełnione warunki dotyczące placówek w przypadku 
konieczności dostosowania ich funkcjonowania do zmieniającej się dynamicznie sytuacji na 
terenie kraju. 
 
 
Pytanie 12.  
Czy w odniesieniu do art. 121 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający oczekuje 
osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań wskazanych w części I pkt 7 
ppkt 1) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia?  
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga osobistego wykonania ww. zadań. 
 
Pytanie 13.  
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, czy wskazany katalog dokumentów, o 
których mowa w Rozdziale 3 pkt 7 SWZ należy traktować łącznie, czy też dostarczenie 
każdego z wymienionych dokumentów będzie uznane przez Zamawiającego za spełnienie 
wymogu.  
 
Odpowiedź: Wymienione dokumenty w rozdziale 3 pkt 7 SWZ należy traktować łącznie. 
 
Pytanie 14.  
W odniesieniu do zapisu Rozdział 3 pkt 7 ppkt 4) SWZ zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, 
że Zamawiający uzna jako dowód na potwierdzenie spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, jeżeli Wykonawca przedłoży zaświadczenie o niezaleganiu w 
podatkach wydanym przez Urząd Skarbowy nie wcześniej niż 3 m-ce przed datą złożenia 
zaświadczenia.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie uzna powyższego zaświadczenia jako dowód na potwierdzenie 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 
  
Pytanie 15.  
Zamawiający jako jedno z kryterium oceny ofert wskazuje „możliwość elektronicznego 
monitorowania przesyłek rejestrowanych”. Prosimy o informacje czy monitorowanie przesyłek 
może odbywać się jedynie poprzez stronę Wykonawcy, który zawarł umowę w wyniku 
rozstrzygniętego postępowania?  
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że możliwość elektronicznego monitorowania przesyłek 
może się odbywać nie tylko przez stronę Wykonawcy. 
 
Pytanie 16.  
Wykonawca 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 wnioskuje o wykreślenie z dokumentacji postępowania 
przedziału godzinowego doręczania przesyłek listowych oraz awiza adresowanych do siedziby 
Zamawiającego i Delegatur.  
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W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe wnioskujemy o modyfikację postanowień 
zawartych w dokumentacji w zakresie dostarczania przesyłek:  
- do siedziby Centrali UKE do godz. 11:00 danego dnia  
- do Delegatury UKE w Białymstoku do godz. 15:00 danego dnia  
- do Delegatury UKE w Poznaniu do godz. 15:00 danego dnia  
- do Delegatury UKE w Gdyni do godz. 15:00 danego dnia 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z dokumentacji postępowania 
przedziału godzinowego doręczania przesyłek listowych oraz awiza. Jednocześnie wyraża 
zgodę na zmianę postanowień w zakresie proponowanych przedziałów godzinowych przez 
Wykonawcę. 
 
 
 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Z poważaniem  

Dariusz Walaszczyk 

Dyrektor Biura Administracji 
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