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Warszawa, 23.11.2020 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 i zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu 
oraz zmiana terminu składania ofert

Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wykonawców dotyczących treści Ogłoszenia o 
zmówieniu z dnia 16 listopada 2020 r. , dokonuje niżej wymienionych zmian w treści Opisu 
Przedmiotu Zamówienia i wzoru umowy i przedłuża  termin składania ofert do dnia 25 
listopada 2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2020 r. o godz. 
10:30, w Sali 557.

Pytanie nr 1
Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ pkt 4 
wskazuje 7 dniowy termin doręczenia do siedziby Zamawiającego pokwitowanego przez 
adresata „potwierdzenia odbioru”.
Świadczenie usług pocztowych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1113) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r.   
w sprawie wykonywania warunków usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. 
poz. 545). W żadnym z przytoczonych aktów prawnych nie ma określonego terminu zwrotu 
„potwierdzenia odbioru”.
Co prawda samo Rozporządzenie nie jest wiążące dla Zamawiających, pozwala jednak na 
ustalenie, jakie wymogi uznawane są za proporcjonalne przez samego ustawodawcę. Krajowy 
ustawodawca określając wymogi dotyczące operatora wyznaczonego wskazuje jednocześnie 
warunki świadczenia usług pocztowych, które zapewniają określoną jakość. 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający formułuje warunki zdecydowanie surowsze od 
warunków przewidzianych w Rozporządzeniu wobec operatora wyznaczonego, co narusza 
zasadę proporcjonalności warunków postępowania. 
Mając powyższe na uwadze Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu w sposób następujący:
„Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata 
„potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki”.
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Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie, (obok zmiany, o której mowa w odpowiedzi na pytanie 2) 
Zamawiający wprowadza zmianę w pkt 4 in fine Opisu Przedmiotu Zamówienia, który przyjmuje 
brzmienie:
„Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata 
„potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki”.

Pytanie 2
Nawiązując do pytania nr 1 Wykonawca proponuje usługę „Elektronicznego Potwierdzenia 
Odbioru” dla przesyłek nadanych w obrocie krajowym. Usługa umożliwia pobranie z systemu 
Wykonawcy Potwierdzenia Odbioru w dniu faktycznego odbioru przesyłki.
Skorzystanie z usługi wymagało by wprowadzenia do umowy stosownych zapisów oraz 
korzystania z udostępnianej przez Wykonawcę platformy online do nadawania korespondencji – 
co w procesie nadawczym zdecydowanie uprości Zamawiającemu przygotowanie przesyłek do 
nadania.
Czy Zamawiający dopuszcza proponowany model nadawania korespondencji? 

Odpowiedź:
 Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z opisanego w pytaniu narzędzia, jeżeli 
Wykonawca udostępni mu je bezpłatnie w czasie trwania umowy, jednakże  dopiero po 
zbadaniu  wewnętrznych potrzeb i możliwości Zamawiającego związanych z jej implementacją, 
to znaczy nie od początku trwania umowy tylko w dowolnym momencie jej trwania. Wykonawca  
udostępni Zamawiającemu nieodpłatnie platformę online  celem sprawdzenia istotnych z 
punktu widzenia Zamawiającego czynników realizujących jego potrzeby w zakresie nadawania 
korespondencji w obrocie krajowym oraz pobierania z platformy Wykonawcy Potwierdzenia 
Odbioru w dniu faktycznego obioru przesyłki.

W związku z powyższym (obok zmiany, o której mowa w odpowiedzi na pytanie 1) Zamawiający 
wprowadza zmianę w pkt 4 in fine Opisu Przedmiotu Zamówienia, który przyjmuje brzmienie:

„Jeżeli zamawiający zdecyduje się skorzystać z platformy online Wykonawcy, Wykonawca 
bezpłatnie dostarczy zamawiającemu usługę „Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru” dla 
przesyłek nadanych w obrocie krajowym, co umożliwi zamawiającemu pobranie z systemu 
Wykonawcy „Elektronicznego Potwierdzenia odbioru” w dniu faktycznego odbioru przesyłki.”

W związku z powyższym w § 10 wzoru umowy dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:  
Strony przewidują zmianę umowy dotyczącą sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, 
poprzez ich elektronizację jeśli zaproponowana przez Zamawiającego zmiana nie będzie miała 
wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy i będzie dostosowana do potrzeb i możliwości 
Zamawiającego. 

Pytanie 3
W pkt. 5 OPZ Zamawiający określa tryb awizacji przesyłek. Prosimy o potwierdzenie, że 
określone przez Zamawiającego terminy mają zastosowanie tylko i wyłącznie do przesyłek w 
obrocie krajowym.
Terminy przechowywania przesyłek listowych rejestrowanych w obrocie zagranicznym,  w 
przypadku nieobecności adresata, zostały uregulowane w art. RL 151 ust 5 pkt 3 Regulaminu 
poczty listowej - Berno 2013, natomiast terminy przechowywania paczek pocztowych w obrocie 
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zagranicznym,  w przypadku nieobecności adresata, zostały uregulowane w art. RC 137 
Regulaminu dotyczącego paczek pocztowych – Berno 2013

Odpowiedź:
Zapisy mają zastosowanie tylko do przesyłek w obrocie krajowym.

Pytanie 4
Zamawiający w pkt. 6 OPZ  zobowiązuje Wykonawcę do zapewnienia druków „potwierdzeń 
odbioru”
Należy zauważyć, że w odniesieniu do wymagań doręczenia przesyłek na zasadach określonych 
przez Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny czy też Ordynacji podatkowej 
są zdecydowanie wyższe, niż w przypadku obostrzeń nałożonych na wzory druków 
obowiązujących u operatora wyznaczonego.
W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie stanowiska w sprawie 
zaopatrzenia Zamawiającego w druki zwrotnych potwierdzeń odbioru poprzez akceptację 
zobowiązania Wykonawcy do zapewnienia, w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy, 
druków potwierdzeń odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym do przesyłek nadanych na 
zasadach ogólnych (tzw. „żółte zwrotki”). 
W przypadku konieczności skorzystania przez Zamawiającego ze specjalnych druków 
potwierdzenia odbioru (tzw. „białe zwrotki”), Zamawiający zapewni je we własnym zakresie, po 
wcześniejszej akceptacji Wykonawcy.

Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wprowadza zmianę w pkt 6 zdanie pierwsze Opisu 
Przedmiotu Zamówienia, który przyjmuje brzmienie:

Zamawiający  zobowiązuje   Wykonawcę do zaopatrzenia Zamawiającego w  druki potwierdzeń 
obioru w obrocie krajowym i zagranicznym do przesyłek nadawanych na zasadach ogólnych – 
zwrotki żółte, w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy.  W przypadku konieczności 
skorzystania przez Zamawiającego ze zwrotek białych, zamawiający zapewni je we własnym 
zakresie po wcześniejszej akceptacji wykonawcy.

Pytanie 5
W pkt. 8 OPZ Zamawiający określa iż Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający 
zgłasza do Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej po upływie 14 dni od nadania 
przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od dnia jej nadania (…).

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że termin na wniesienie reklamacji odnośnie 
niewykonania lub nienależytego wykonania usługi doręczenia przesyłki listowej poleconej oraz 
paczki pocztowej w obrocie zagranicznym, wynosi 6 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu 
nadania przesyłki (art. 19 Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012).

Czy Zamawiający wyraża ponadto zgodę na dodanie zapisu gdzie wskazane zostaną  kanały 
zgłoszeń reklamacji: 
1) aplikacja udostępniona przez Wykonawcę
2) e-formularz – aktywna formatka do wnoszenia reklamacji na stronie Wykonawcy
3) wersja papierowa na druku nakładu Wykonawcy



4/9

Odpowiedź:
1. W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wprowadza zmianę w pkt 8 Opisu Przedmiotu 

Zamówienia przez dodanie zdania ostatniego:
„Termin wniesienia reklamacji odnośnie niewykonania  lub nienależytego wykonania usługi 
doręczenia przesyłki listowej poleconej oraz paczki pocztowej w obrocie zagranicznym na 6 
miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki”

2. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie proponowanych zapisów dotyczących kanałów 
zgłoszeń reklamacji, z zastrzeżeniem: 

Kanały zgłoszeń reklamacji:
1) Aplikacja udostępniona przez Wykonawcę, tylko jeżeli Zamawiający nie będzie widział 

istotnych przeszkód z jej obsługą lub implementacją, po uprzednim udostępnieniu jej 
Zamawiającemu celem sprawdzenia czy nie ma istotnych przeszkód z jej obsługą.

2) e-formularz czyli aktywna formatka do wnoszenia reklamacji na stronie Wykonawcy 
3) wersja papierowa na druku nakładu Wykonawcy, udostępnionym bezpłatnie 

zamawiającemu

Pytanie 6
W pkt 9 OPZ Zamawiający wskazuje termin płatności jako: 
„14 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu”, natomiast 
§ 3 ust. 3 Umowy Zamawiający wskazuje na termin płatności 
„14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury”.
Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednolicenie zapisu poprzez pozostawienie terminu:
 „14 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu”

Wykonawca informuje, iż faktury wystawiane są za pośrednictwem scentralizowanego systemu 
informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak termin wystawienia faktury, datę 
wysłania faktury do klienta, jak również termin płatności będący w ścisłej zależności z 
terminami sporządzanie faktury. Termin płatności faktury od daty wystawienia z tytułu 
świadczonych usług został wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania systemu fakturowania Wykonawcy. Takie rozwiązanie daje możliwość 
oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień w ich płatnościach.

Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wprowadza zmianę w pkt 9 Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, który przyjmuje brzmienie:
„Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia będzie rozliczane 
w okresach rozliczeniowych odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Wynagrodzenie 
będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o 
zestawienie usług zrealizowanych w zakończonym okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie 
będzie płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia  prawidłowo wystawionej faktury VAT 
Zamawiającemu”

Pytanie 7
W § 3 ust. 9 Umowy Zamawiający określa, że „za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia 
rachunku Zamawiającego”.
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Wykonawca informuje, iż faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu 
na rachunek Wykonawcy oraz określenie dnia zapłaty według powszechnie stosowanej formy w 
obrocie gospodarczym. 
Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje art. 454 Kodeksu cywilnego, który 
regulując miejsce wykonania zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia świadczenia, co nie 
budzi wątpliwości chociażby ze względu na orzecznictwo Sądu Najwyższego. 
W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana jest dopiero z 
chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidłowe 
monitorowanie rozliczania stron.
W związku z powyższym wnioskujemy o modyfikację zapisu w sposób następujący:
„Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy 
Wykonawcy.”

Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje brzmienie  § 3 ust. 9 wzoru Umowy („Za dzień zapłaty Strony uznają 
dzień obciążenia rachunku Zamawiającego”).

Pytanie 8
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania faktur w formie elektronicznej? W 
przypadku odpowiedzi pozytywnej czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do treści umowy 
stosownych zapisów w zakresie wystawiania faktur w formie elektronicznej?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości otrzymywania faktur w formie elektronicznej.

Pytanie 9
W § 4 ust. 1 Umowy Zamawiający określa, że „Usługę pocztową w zakresie przesyłki 
rejestrowanej uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub 
zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania.”
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że powyższy zapis dotyczy tylko i wyłącznie przesyłek 
rejestrowanych w obrocie krajowym.

Odpowiedź:
Powyższy zapis dotyczy tylko przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym. 
Zgodnie z powyższym, § 4 ust. 1 wzoru Umowy przyjmuje brzmienie:
„Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej w obrocie krajowym uważa się za 
niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej 
doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania.” 

Pytanie 10
W formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do IWZ Zamawiający wskazuje przesyłki 
listowe zagraniczne. Prosimy o potwierdzenie że pkt od 7, 8 odnoszą się do przesyłek zwykłych 
(nierejestrowanych).
Ponadto Zamawiający wskazuje również na możliwość nadawania przesyłek zagranicznych  
poleconych w strumieniu ekonomicznym oraz priorytetowym. Wykonawca świadczy usługę 
przesyłki zagranicznej poleconej tylko w strumieniu priorytetowym, czy jest to przez 
Zamawiającego akceptowalne?
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Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w załączniku nr 3 do SIWZ  pkt.7 i 8 odnoszą się do przesyłek 
zwykłych nierejestrowanych.
Zamawiający akceptuje możliwość nadawania przesyłek zagranicznych poleconych w 
strumieniu priorytetowym.

Pytanie 11
Przewidziana w § 4 pkt 7 wzoru Umowy  kara umowna jest zdecydowanie nieadekwatna w 
kontekście potrzeb i interesu Zamawiającego, charakteru świadczonych usług, a także ilości 
czynności wykonywanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia. Wykonawca nie 
znajduje uzasadnienia dla żądania zapłaty kary umownej od łącznego maksymalnego 
wynagrodzenia.
Mając na uwadze powyższe, Wykonawca zwraca się z prośbą o rewizję stanowiska 
Zamawiającego w tym zakresie i modyfikację § 4 pkt 7 w sposób następujący:
„Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać 
uzasadnienie. W każdym przypadku, jeśli odstąpienie przez Zamawiającego od umowy 
następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
naliczenia kary umownej w wysokości 1% kwoty niewykorzystanej z umowy”.

Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na zmianę § 4 ust. 7 wzoru Umowy  i nadaje mu brzmienie następujące:

„Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać 
uzasadnienie. W każdym przypadku, jeżeli odstąpienie przez Zamawiającego od umowy 
następuje z przyczyn leżących po stronie Operatora, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
naliczenia kary umownej w wysokości 3%  kwoty niewykorzystanej z umowy.”

Pytanie 12
Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 4 Umowy zapisu dot. wystąpienia siły wyższej:
„W przypadku wystąpienia siły wyższej, żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie 
wykonała swoich obowiązków albo wykonała je nienależycie wskutek okoliczności niezależnych 
od niej, tj. okoliczności, o których nie wiedziała i nie mogła ich przewidzieć lub którym nie mogła 
zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej staranności, w szczególności z uwagi na zmianę 
przepisów, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy administracji publicznej, 
klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, blokady dróg, strajki, z wyjątkiem strajków pracowników 
Instytucji, których Wykonawca/Zamawiający mógł łatwo uniknąć”.

Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na dodanie w § 4 ust. 12 wzoru umowy o treści następującej:

„ W przypadku wystąpienia siły wyższej, żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie 
wykonała swoich obowiązków albo wykonała je nienależycie wskutek okoliczności niezależnych 
od niej, tj. okoliczności, o których nie wiedziała i nie mogła ich przewidzieć lub którym nie mogła 
zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej staranności z uwagi na zmianę przepisów, wydanie lub 
niewydanie stosownych decyzji przez organy administracji publicznej, klęski żywiołowe, wojny 
,zamieszki,  blokady dróg, strajki, z wyjątkiem strajków pracowników Instytucji, których 
Operator/Zamawiający mógł łatwo uniknąć.”
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Pytanie 13
W § 4 ust. 8  Wzoru Umowy Zamawiający konstruuje zapis dotyczący odszkodowania w sytuacji 
niewykonania usług pocztowych. 
Wykonawca informuje, że szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej określone są w Rozporządzeniu 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi 
pocztowej i w Prawie Pocztowym oraz w Światowej Konwencji Pocztowej w przypadku 
przesyłek w obrocie zagranicznym.
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zgłoszenie reklamacji z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania usług będzie realizowane zgodnie z ww. 
Rozporządzeniem oraz Prawem Pocztowym. Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie będzie wypłacane Zamawiającemu po rozpatrzeniu reklamacji przez Wykonawcę.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż reklamacje za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi 
pocztowej będą realizowane zgodnie z w.w. Rozporządzeniem.

Pytanie 14
Należy zwrócić uwagę, iż w przedmiocie zamówienia Zamawiający wskazał 24-miesięczny okres 
obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, 
natomiast Wykonawca jako operator wyznaczony, zobowiązany do świadczenia powszechnych 
usług pocztowych, które objęte są przedmiotem zamówienia, nie może swobodnie ustalać cen za 
świadczenie tego typu usług. Zgodnie z art. 57 ustawy Prawo pocztowe operator wyznaczony 
jest zobligowany do przedłożenia Prezesowi UKE projektu cennika usług powszechnych, który 
co do zasady nie może przekroczyć maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi 
powszechne określonych w decyzji, o której mowa w art. 55 ust. 1 Prawa pocztowego, 
dotyczącym przystępności cenowej tych usług. Natomiast przepisy art. 53 i 54 ustawy Prawo 
pocztowe wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług 
pocztowych.
Zatem w przypadku zmiany cen w trakcie wykonywania umowy zawartej w wyniku 
rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, zwłaszcza wiążącej strony w dłuższym okresie 
czasu, w świetle istotnych postanowień zawartych w SIWZ, Wykonawca zmuszony będzie do 
świadczenia powszechnych usług pocztowych z naruszeniem przepisów ustawowych – nie tylko 
z zakresu prawa pocztowego, ale także cywilnego, czy antymonopolowego. Taki stan rzeczy 
byłby niedopuszczalny, zarówno ze względu na ustawowe obowiązki ciążące na Wykonawcy 
jako operatorze publicznym, jak również ze względu na narażenie Wykonawcy na 
odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieć.
Wykonawca wnioskuje aby Zamawiający uwzględnił zmianę cen jednostkowych w § 10 pkt. 3 
Umowy poprzez dodanie kolejnego ppkt. e) o treści:
 „w przypadku zatwierdzenia ich przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób 
dopuszczony przez Prawo Pocztowe bez konieczności składania wniosku wraz ze szczegółową 
kalkulacją, a jedynie po złożeniu oświadczenia, że podwyżka cen świadczonych usług obejmuje nie 
tylko jednostki sektora finansów publicznych”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany cen jednostkowych. Istotą zamówień publicznych jest 
wyłonienie Wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia za cenę najkorzystniejszą oraz 
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zapewni stałe ceny przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca zatem musi tak 
skalkulować ofertę, aby ceny nie uległy zmianie.

Pytanie 15
Czy Zamawiający po wyborze oferty wyraża zgodę na dodanie w Istotnych Warunkach Umowy 
(pkt 2 IWU) informacji, iż przedmiot zamówienia będzie realizowany również na zasadach 
Regulaminów Wykonawcy? 

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w Istotnych Warunkach Umowy (pkt 2 IWU) informacji, 
iż przedmiot zamówienia będzie realizowany również na zasadach Regulaminów Wykonawcy.

Pytanie 16
W formularzu cenowym Zamawiający określa zwroty paczek zagranicznych. Z uwagi na fakt, iż 
opłata za zwrot uzależniona jest od kraju przeznaczenia Wykonawca nie jest w stanie oszacować 
ceny usługi. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wskazanie przez Wykonawcę w formularzu ceny 
podstawowej za usługę zwrotu, a w przypadku faktycznego zwrotu będzie doliczana dodatkowa 
opłata w zależności od kraju z jakiego ten zwrot nastąpi?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na podanie w formularzu cenowym ceny podstawowej za usługę 
zwrotu oraz na doliczanie dodatkowej opłaty w zależności od kraju,  z jakiego zwrot nastąpi, o 
ile Wykonawca załączy wykaz opłat za zwroty paczek zagranicznych dla poszczególnych krajów.

Pytanie 17
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. 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?
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Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje powyższe zastrzeżenia.

Pytanie 18
Czy zamawiający dopuszcza możliwość odbioru korespondencji z placówki siedziby 
zamawiającego ul. Niepodległości 188/192 w Warszawie gdy odległość do najbliższej placówki 
wykonawcy jest większa niż 5km ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza odległości placówki większej niż została określona w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 19
Zamawiający w pkt. 3 załącznik 1 do SIWZ podpunkt a zawarł zapis mówiący o przestrzeganiu 
zasad doręczenia pism urzędowych i mocy stempla pocztowego. 
W związku z tym zapisem w przypadku kiedy Wykonawca nie będzie operatorem wyznaczonym, 
czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której przesyłki rejestrowane wymagające mocy 
dokumentu urzędowego będą wydzielone przez Zamawiającego w oddzielny strumień celem ich 
nadania u operatora wyznaczonego? 

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza osobnego strumienia wysyłanej korespondencji.
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