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Warszawa, 24.11.2020 r.

Dot. postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych pn. „Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla 
Urzędu Patentowego RP w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2022 r.”
(nr postępowania: BG-II.211.30.2020)

Wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wykonawcy dotyczące treści Ogłoszenia o zmówieniu 
z dnia 16 listopada 2020 r. 

Pytanie nr 1
Z uwagi na fakt, że Zamawiający w postępowaniu wskazuje, iż będzie nadawał przesyłki w trybie 
KPA czy Zamawiający uzna za dopuszczalne nadawanie przesyłek Zamawiającego przez 
wyłonionego w przetargu Wykonawcę u innego operatora pocztowego bez zawarcia z nim 
stosownej umowy, o której mowa w art. 35 ust. 1 Prawa pocztowego? W ocenie składającego 
zapytanie, dane dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące 
faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług objęte są 
tajemnicą pocztową zgodnie z art. 41 ust. 1 Prawa pocztowego. Nie mogą więc, poza 
przykładami wynikającymi z ustawy, być ujawniane przez operatora pocztowego podmiotom 
trzecim, w tym także innym operatorom. Czy w przypadku powierzenia przez jednego operatora 
pocztowego przesyłki pocztowej innemu operatorowi bez zawarcia stosownej umowy o 
współpracę Zamawiający uzna, że działanie to stanowi naruszenie tajemnicy pocztowej?

Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której nadawcą korespondencji nie będzie sam 
Zamawiający, a podmiot działający na jego rzecz, co skutkować będzie tym, że w miejscu 
nadawcy oraz na dowodzie nadania będzie widniał inny podmiot niż Zamawiający?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązania zgodnego z treścią 
powołanego przez Wykonawcę przepisu art. 35 ustawy Prawo pocztowe - po przyjęciu przesyłki 
pocztowej od Zamawiającego przez Wykonawcę i powierzenie dalszego wykonania usługi 
innemu operatorowi pocztowemu na podstawie umowy o współpracy.
 Zamawiający nie dopuszcza żadnych odstępstw od przepisów prawa pocztowego w 
szczególności dotyczących zachowania tajemnicy pocztowej. 
Zamawiający nie  przewiduje sytuacji, w której nadawcą korespondencji nie będzie sam 
Zamawiający, a podmiot działający na jego rzecz, co skutkować będzie tym, że w miejscu 
nadawcy oraz na dowodzie nadania będzie widniał inny podmiot niż Zamawiający.
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Pytanie 2
Zgodnie z art. 62 ustaw prawa pocztowego Operator wyznaczony zapewnia osobom 
niepełnosprawnym dostęp do usług powszechnych przez:
1) organizację pracy placówek pocztowych umożliwiającą osobom poruszającym się za pomocą 
wózka inwalidzkiego korzystanie z usług świadczonych przez te placówki;
2) tworzenie w placówkach pocztowych odpowiednio oznakowanych stanowisk obsługi osób 
niepełnosprawnych;
3) umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych w sposób i w miejscu umożliwiającym 
korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w 
szczególności nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w placówce pocztowej lub na 
nieruchomości użytkowanej przez tę placówkę;
4) doręczanie osobom:
a) z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka 
inwalidzkiego,
b) niewidomym lub ociemniałym–na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek 
listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz kwot 
pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, z pominięciem oddawczej skrzynki 
pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce pocztowej;
5) przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej 
przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką rejestrowaną.            
Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do usług 
pocztowych,  może potwierdzić, że Wykonawca, który uzyska zamówienie, ma spełniać wyżej 
wymienione wymagania?
Czy Zamawiający  wymaga, aby Wykonawca przestawił dokumenty/oświadczenia 
potwierdzające, w jakim zakresie jest realizowane zamówienie przez podwykonawcę? Czy 
Wykonawca zostanie  zobowiązany  do dostarczenia Zamawiającemu umowy o 
podwykonawstwo w rozumieniu Art. 2 pkt 9b)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)?

Odpowiedź:
Usługi pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia muszą być realizowane na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 23 listopada 2012r. Prawo Pocztowe (tj. Dz. U. 2020r., poz.1041), 
co oznacza, że Wykonawca jako operator musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z tego 
aktu prawnego.
Zamawiający nie określił warunków szczegółowych w zakresie, o którym mowa w pytaniu.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wskazał (pkt 9 Formularza Ofertowego) jaką część 
zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcy. Wymagania dotyczące wykazania 
posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej określone w pkt IV 
Ogłoszenia o zamówieniu stosuje się odpowiednio do podwykonawców.

Pytanie 3
Czy Zamawiający oczekuje aby wszystkie placówki Wykonawcy spełniały wymogi tkj:
-   czynne, co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 
- oznakowane w sposób widoczny „szyldem” z nawą bądź logo Wykonawcy, umieszczonym  w 
obrębie witryny jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy
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gdy znajdują się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi  
posiadać  wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych oznakowane 
w sposób   widoczny nazwą i logo Wykonawcy.
- będzie posiadała telefon stacjonarny celem ułatwienia bezpośredniego kontaktu 
Zamawiającego z Wykonawcą, co pozwoli szybko zweryfikować ewentualne zastrzeżenia? 
Ponadto, czy Zamawiający oprócz powyższych kryteriów, co do placówek Wykonawcy oczekuje, 
iż placówka dedykowana dla głównej siedziby Zamawiającego będzie umożliwiała skorzystanie 
z innych usług pocztowych Wykonawcy niezawartych w przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź:
Zamawiający nie określił warunków szczegółowych w zakresie, o którym mowa w pytaniu.

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:
Zamawiający, nie dopuszcza sytuacji, żeby przesyłka była nadana przez inny podmiot niż UPRP.
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		2020-11-24T16:33:35+0000
	Maria Jolanta Sznuk-Olewczyńska




