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ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW 
 I  

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SWZ) 

 

1. Do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, jako Zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na sukcesywne usługi kurierskie 
na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku  w dniu 21.11.2022r.. zostały 
wniesione przez Wykonawcę nw. pytania1:  
 

Pytanie nr 1 
 
SWZ Rozdział III ust. 1 pkt. 4) lit. f), PPU § 1 ust.4 lit. f. Zamawiający określa formaty przesyłek jako: 
f) wymiary przesyłek listowych do kalkulacji: 
- „format S” - przesyłki do 500 g – maksymalny wymiar koperty C5; 
- „format M” – przesyłki do 1000 g – maksymalny wymiar koperty C4; 
- „format L” – przesyłki do 2000g – ponad wymiar kopert C4. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że przedstawione formaty spełniają poniższe wymagania: 
FORMAT S to przesyłki o wymiarach: MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 
140 mm, MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, 
szerokość 160 mm, o masie do 500g.  
FORMAT M to przesyłki o wymiarach: MINIMUM wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 
140 mm, MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, 
szerokość 230 mm, o masie do 1000g.  
FORMAT L to przesyłki o wymiarach: MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 
140 mm MAKSIMUM - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych 
wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm, o masie do 2000g”.  

 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający potwierdza zgodność wskazanych wymiarów z formatami wskazanymi 
w SWZ.  
 

Pytanie nr 2 

SWZ Rozdział III ust. 1 pkt. 5), PPU § 1 ust.4 lit. g. Zamawiający wymaga, aby usługa dostarczania przesyłek 

świadczona była do każdego wskazanego przez Zamawiającego adresu w Polsce i Unii Europejskiej. W 

związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną oraz prowadzonymi działaniami wojennymi 

                                                           
1 Zgodnie z art. 284 ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza treść pytań oraz 

odpowiedzi. W treści pytań przesłanych przez Wykonawcę Zamawiający usunął fragmenty, które jednoznacznie  
wskazują źródło zapytania.  

 



 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w zakresie świadczenia usług w obrocie zagranicznym Zamawiający 

akceptuje fakt ograniczeń w realizacji niektórych usług wynikających z decyzji wprowadzanych przez 

administracje pocztowe krajów przeznaczenia oraz doręczania przesyłek do krajów objętych aktualną 

umową międzynarodową, na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe, 

międzynarodowych przepisów pocztowych, tj. Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012 wraz z aktami 

wykonawczymi: Regulaminem Poczty Listowej – Berno 2013 i Regulaminem dotyczącym paczek pocztowych 

– Berno 2013 oraz na podstawie Regulaminów usług pocztowych w obrocie zagranicznym. 

Odpowiedź 2:  

Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość wystąpienia 

ograniczeń w realizacji usług wynikających z decyzji wprowadzanych przez administracje pocztowe 

krajów przeznaczenia oraz doręczania przesyłek do krajów objętych aktualną umową 

międzynarodową, na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe, 

międzynarodowych przepisów pocztowych, tj. Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012 wraz z 

aktami wykonawczymi: Regulaminem Poczty Listowej – Berno 2013 i Regulaminem dotyczącym 

paczek pocztowych – Berno 2013 oraz na podstawie Regulaminów usług pocztowych w obrocie 

zagranicznym 

 

Pytanie 3: 

SWZ Rozdział III ust. 1 pkt. 9) zawiera zapis Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednie druki 

potwierdzenia odbioru przesyłki w trybach specjalnych. Wykonawca jako Operator Wyznaczony Informuje, 

że zapewnia druki zwrotnego potwierdzenia odbioru do przesyłek nadanych na zasadach ogólnych, druki 

ZPO do przesyłek nadanych na zasadach specjalnych nadawca jest zobligowany zapewnić sobie we własnym 

zakresie. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu SWZ Rozdział III ust. 1 pkt. 9) na: 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednie druki potwierdzenia odbioru do przesyłek nadanych 

na zasadach ogólnych, druki zwrotnych potwierdzeń odbioru do przesyłek w trybach specjalnych 

Zamawiający zapewni sobie we własnym zakresie. 

Odpowiedź 3:  

Zamawiający wymaga dostarczenia odpowiednich druków przez Wykonawcę, jednak dopuszcza 

możliwość, że w przypadku braku możliwości dostarczenia druków, Wykonawca wskaże 

Zamawiającemu miejsce, gdzie wybrane druki są możliwe do pobrania  lub wskaże odpowiedni wzór 

wymaganych druków potwierdzenia odbioru przesyłki w trybach specjalnych. 

 

Pytanie 4 : 

SWZ Rozdział III ust. 1 pkt. 10) zawiera zapis Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego 

pokwitowanie odbioru przesyłki, potwierdzone przez jej adresata, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia 

przesyłki, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia. Na podstawie art. 47 ustawy 

Prawo pocztowe Minister właściwy do spraw łączności określił warunki wykonywania usług powszechnych, 

obejmujące m. in. wskaźniki czasu przebiegu przesyłek w obrocie krajowym (Rozporządzenie Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych 

przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013r, poz. 545). W załączniku nr 1 do wymienionego 

Rozporządzenia określony został czas przebiegu przesyłek listowych niebędących przesyłkami listowymi 

najszybszej kategorii (m. in. potwierdzenie odbioru) na poziomie D+5 (97% przesyłek) oraz D+3 (85% 

przesyłek), gdzie D+X oznacza liczbę dni od dnia nadania przesyłki do dnia jej doręczenia. W załączniku 

wskazano również udział liczby przesyłek pocztowych doręczonych w określonym terminie do ogólnej liczby 

nadanych przesyłek pocztowych, wyrażony w procentach. Ze względu na wskaźniki procentowe, zgodnie z 

którymi Wykonawca, będący operatorem wyznaczonym, zobowiązanym do stosowania wymienionego 



 

Rozporządzenia, nie jest zobligowany do zachowania terminu 10- dniowego w 100%, Wykonawca 

wnioskuje, aby Zamawiający zmodyfikował zapis dotyczący terminu doręczania potwierdzeń odbioru oraz 

uwzględnił przepisy Rozporządzenia. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisu na: Wykonawca 

będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowanie odbioru przesyłki, potwierdzone przez jej 

adresata, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki. 

Odpowiedź 4:  

Zamawiający  wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisów SWZ. 

Pytanie 5 : 

SWZ Rozdział III ust. 1 pkt. 17) zawiera zapis (…) Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia 

następować będzie w dniu ich odbioru z kancelarii OKE. W związku z możliwością konieczności wyjaśnienia 

zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek Wykonawca wnosi o modyfikację ust. 1 pkt. 17 polegającą na 

jego uzupełnieniu o zapis: 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 5:  

Zamawiający  wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisów SWZ. 

 

Pytanie 6 : 

SWZ Rozdział III ust. 1 pkt. 21) zawiera zapis: (…) Faktury VAT z tytułu należności wynikających z realizacji 

umowy będą wystawiane w terminie do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Wykonawca wnosi o 

nadanie przedmiotowemu postanowieniu następującego brzmienia. Faktury VAT z tytułu należności 

wynikających z realizacji umowy będą wystawiane w terminie do 10 dni od zakończenia okresu 

rozliczeniowego Ponadto o modyfikację zapisu PPU § 4 ust.3 na: .Wykonawca zobowiązuje się do 

wystawienia faktury w terminie do 10 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. 

Odpowiedź 6:  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów SWZ.  

 

Pytanie 7 : 

W SWZ Rozdział V ust. 2 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy w związku z powyższym 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 7: 

Zamawiający informuje, że nadawcą korespondencji będzie zawsze Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna w Gdańsku. 

 



 

Pytanie 8 : 

SWZ Rozdział XX ust. 4 Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie możliwości zawarcia 

umowy korespondencyjnie lub w formie elektronicznej za pomocą podpisu kwalifikowanego. 

Odpowiedź 8:  

Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zawarcia umowy korespondencyjnie lub w formie 

elektronicznej za pomocą podpisu kwalifikowanego. 

 

Pytanie 9 : 

PPU § 1 ust.7 zawiera zapis: 7.Transport przesyłek będzie odbywał się przy użyciu przystosowanych do tego 

celu samochodów, zapewniających ich bezpieczeństwo i nienaruszalność. Wykonawca zwraca uwagę, że 

zgodnie z SWZ i PPU usługi będą świadczone na podstawie ustawy Prawo Pocztowe W związku z powyższym 

wnosimy o wykreślenie ust.7 tj. Transport przesyłek będzie odbywał się przy użyciu przystosowanych do 

tego celu samochodów, zapewniających ich bezpieczeństwo i nienaruszalność. z § 1. 

Odpowiedź 9:  

Zamawiający  wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisów SWZ. 

Pytanie 10 : 

PPU § 3 ust.4 pkt. 1) zawiera zapis: 4. Zamawiający w stosunku do Wykonawcy: 1)zastrzega sobie prawo w 

przypadku wątpliwości do kontroli wypełnienia oświadczenia i listy w zakresie zatrudnienia, o których 

mowa w ust. 3. Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 14 dni od daty otrzymania 

takiego żądania, zobowiązany będzie do przedstawienia w wyznaczonym miejscu i czasie do wglądu umów 

o pracę osób z listy, celem weryfikacji realizacji obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy 

o pracę. Biorąc pod uwagę rozbudowaną strukturę Wykonawcy, skalę prowadzonej działalności, liczbę 

pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę (ponad 65 000), a 

jednocześnie określenie przez Zamawiającego czynności, które muszą być wykonywane w ramach stosunku 

pracy (tj. w zakresie przyjmowania oraz doręczania przesyłek pocztowych), a które realizowane są przez 

liczny personel Wykonawcy oraz uwzględniając fakt, iż pozyskanie dokumentów określonych przez 

Zamawiającego (umowy o pracę) wobec potencjalnie znacznej grupy osób jest fizycznie niemożliwe, a 

jednocześnie obarczone dużym ryzykiem naliczenia kary umownej, Wykonawca wnosi o dokonanie 

modyfikacji warunków określonych w treści umowy – poprzez urealnienie wymogu z art. 95 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o ograniczenie każdorazowego wniosku o 

przedstawienie dowodów zatrudnienia w ramach stosunku pracy, w formie żądanej przez Zamawiającego 

(w przypadku wątpliwości), do maksymalnie 20 osób. 

 

Odpowiedź 10 :  

Zamawiający  dopuszcza możliwość przedstawienia dowodów zatrudnienia w ramach stosunku 
pracy w formie żądanej przez Zamawiającego (w przypadku wątpliwości), do maksymalnie 20 
osób.  

 



 

Pytanie 11 : 

PPU § 4 ust.1 i 2 zawiera zapis: 1.Rozliczenie za realizację zamówienia będzie w miesięcznym cyklu 

rozliczeniowym z dołu. Wartość należności za świadczenie obliczana, jako iloczyn ceny jednostkowej 

zaoferowanej w ofercie za dany rodzaj przesyłki oraz rzeczywistej ilości zrealizowanych przesyłek danego 

rodzaju. 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu bankowego na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie do 21 dni od dnia jej otrzymania przez 

Zamawiającego. Wykonawca zwraca uwagę, że Zamawiający w SWZ Rozdział III ust.1 pkt 23) dopuszcza 

nadawanie przesyłek nieujętych w formularzu cenowym.  

Ad. 1. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu § 4 ust.1 na: Rozliczenie za 

realizację zamówienia będzie w miesięcznym cyklu rozliczeniowym z dołu. Wartość należności za 

świadczenie obliczana, jako iloczyn ceny jednostkowej zaoferowanej w ofercie za dany rodzaj przesyłki oraz 

rzeczywistej ilości nadanych i zwróconych przesyłek pocztowych powiększona o należność za świadczenie 

usługi odbioru korespondencji. W przypadku przesyłek nieujętych w formularzu cenowym zastosowanie 

będą miały ceny z aktualnego na dzień nadania przesyłki cennika wykonawcy.  

Ponadto Wykonawca wnosi, aby termin płatności faktury liczony był od daty jej wystawienia, ponieważ 

faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem scentralizowanego systemu informatycznego, 

którego wymogi określają takie kryteria jak datę wystawienia faktury, jak również termin płatności będący 

w ścisłej zależności z datą sporządzenia faktury. Standardowo obowiązujący termin płatności faktury, 

liczony od daty wystawienia faktury, został wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego 

funkcjonowania systemu fakturowania Wykonawcy oraz zarządzania płatnościami wynikającymi z 

zawartych umów. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień 

w ich płatnościach. Wykonawca informuje równocześnie, 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.  

Ad. 2 W nawiązaniu do powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów ust. 2 na: Zapłata 

wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu bankowego na podstawie wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT, w terminie do 21 dni od dnia jej wystawienia. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania 

rachunku bankowego Wykonawcy. 

Odpowiedź 11:  

Zamawiający  wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisów SWZ. 

 

Pytanie 12 : 

PPU § 3 ust.7 zawiera zapis 7. Wykonawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 

Bezskuteczny upływ tego terminu będzie równoznaczny z uznaniem reklamacji. Z uwagi na wewnętrzne 

uregulowania Wykonawcy, Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu z ust.7 na: Wykonawca 

rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Bezskuteczny upływ tego terminu będzie 

równoznaczny z uznaniem reklamacji. 

Odpowiedź 12:  



 

Zamawiający  wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisów SWZ. 

 

Pytanie 13 : 

W PPU § 5 ust.4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku rażącego 

naruszenia zapisów umownych w przypadku zagubienia, zniszczenia przesyłki zawierającej arkusze 

egzaminacyjne lub w przypadku zagubienia, zniszczenia innych przesyłek chronionych przed 

nieuprawnionym ujawnieniem w wysokości do 1000,00 zł ( tysiąc) za każde tego typu zdarzenie. 

Wykonawca zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych o wadze do 

2000 g w obrocie krajowym i zagranicznym realizowanych zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe. Ponadto 

Zamawiający w § 9 ust.2 powołuje się na Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 

kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi 

pocztowej, przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r;. gdzie została określona odpowiedzialność 

odszkodowawcza operatora pocztowego. W nawiązaniu do powyższej argumentacji Wykonawca wnosi o 

modyfikację zapisu ust.4 na: W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania (np. utraty, ubytku, 

uszkodzenia przesyłki) którejkolwiek ze świadczonych usług pocztowych Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu należne odszkodowanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe oraz Regulaminie świadczenia usług pocztowych obowiązującym u Wykonawcy. 

 

Odpowiedź 13:  

Zamawiający  wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisów SWZ. 

Pytanie 14 : 

W PPU § 5 ust.5 Zamawiający określa maksymalną wysokość na 50 000,00 zł. Biorąc pod uwagę wartość 

zamówienia Wykonawca wnosi o złagodzenie zapisu dotyczącego maksymalnej wysokości kary i określenie 

go jako :Kary mogą podlegać sumowaniu, z zastrzeżeniem, że suma wszystkich kar nie może przekroczyć 

kwoty 3% wartości zamówienia określonej w § 4 ust.5 Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie 

pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

 

Odpowiedź 14:  

Zamawiający  wyraża zgodę na zmianę zapisów SWZ w następujących brzmieniu: 

Kary mogą podlegać sumowaniu, z zastrzeżeniem, że suma wszystkich kar nie może przekroczyć kwoty 10 % 

wartości zamówienia określonej w § 4 ust.5 Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa 

poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

 

Pytanie 15 : 

W PPU § 5 ust.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącić roszczenia wobec Wykonawcy z 

przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia bądź też innych przysługujących Wykonawcy tytułów. 

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu na: Kary umowne będą płatne na podstawie wezwania do ich 



 

zapłaty w terminie 21 dni od jego wystawienia. Po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego 

zasadność i wysokość naliczanej kary umownej. 

Odpowiedź 15: 

Zamawiający  wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisów SWZ. 

 

Pytanie 16 : 

W PPU § 7 ust.1 Zamawiający wskazuje możliwe przypadki zmiany wysokości wynagrodzenia nie 

uwzględniając konieczności zmiany cen w przypadku zmiany cen zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej. Wykonawca wskazuje, że zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe jako Operator wyznaczony jest obowiązany ustalać opłaty za usługi powszechne w sposób 

przejrzysty i niedyskryminujący oraz odzwierciedlający koszty świadczenia tych usług. W związku z 

powyższym, Cennik przedkładany Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest poddawany analizie 

pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo pocztowe, w tym zwłaszcza pod względem 

odzwierciedlania kosztów świadczenia usług pocztowych. W takim stanie prawnym Zamawiający powinien 

uwzględnić uzasadniony interes stron, w tym wynikający z dwuletniego charakteru umowy, niosący ryzyko 

znacznej zmian kosztów świadczenia usług przez Wykonawcę w całym okresie jej trwania, na które 

Wykonawca nie ma wpływu, a wobec tego nieproporcjonalne obciążanie wyłącznie Wykonawcy takim 

ryzykiem. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie § 7 ust.1 o pkt. 4) w 

brzmieniu : „w przypadku zmiany Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym. 

Wykonawca może przedstawić nowe ceny przesyłek listowych krajowych i zagranicznych pod warunkiem, 

że cennik będzie zaakceptowany przez prezesa UKE zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.” 

Odpowiedź 16:  

Zamawiający  wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisów SWZ. 

 

Pytanie 17 : 

Wykonawca wnioskuje o dopuszczenie możliwości wysyłki eFaktur w formie elektronicznej (PDF) 

bezpośrednio na wskazany adres mailowy. eFaktura to dokument, który Zamawiający otrzyma niezwłocznie 

po jego wystawieniu na uzgodniony wcześniej adres e-mail. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe 

rozwiązanie informujemy, że zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT stosowanie e-faktur wymaga 

akceptacji odbiorcy faktury. W związku z tym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie dodatkowych 

zapisów w celu umożliwienia wysyłki e-faktur – w następującym brzmieniu: Zamawiający wyraża zgodę na 

otrzymywanie e-faktur i zobowiązuje się: - do aktywowania funkcji generowania informacji zwrotnych w 

postaci autorespondera i każdorazowego automatycznego potwierdzania otrzymania wiadomości z 

wykorzystaniem tej funkcji, lub - przekazywania każdorazowo na wskazany adres mailowy Wykonawcy 

informacji zwrotnej potwierdzającej odbiór faktury. Informacja zwrotna potwierdzająca odbiór faktury, 

będzie zawierała datę otrzymania faktury przez Odbiorcę, przez którą rozumieć należy datę wpływu faktury 

na wskazany adres skrzynki pocztowej Odbiorcy Ponadto Wykonawca zaznacza, że w takim przypadku data 

wystawienia przez Wykonawcę i otrzymania faktury przez Zamawiającego będą tożsame 

Odpowiedź 17:  

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, tj.: możliwość wysyłki eFaktur w formie elektronicznej 
(PDF) bezpośrednio na wskazany adres mailowy. 



 

Pytanie 18: 

W PPU § 2 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do nie otwierania przesyłek w żadnym wypadku. 

Wykonawca informuje, że sprawę poufności korespondencji reguluje art. 49 Konstytucji RP ponadto w 

ustawie Prawo Pocztowe w art. 41 uregulowane są zasady Tajemnicy pocztowej. W związku z powyższym 

Wykonawca wnosi o wykreślenie § 2 z PPU w całości. 

 

Odpowiedź 18:  

Zamawiający  wyraża zgodę na zmianę zapisów PPU § 2 , w następujących brzmieniu: 

W przypadku poważnego naruszenia zasady zachowania poufności korespondencji lub tajemnicy 
pocztowej, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania 
kary umownej w wysokości do 500,00  (pięćset) złotych za każdy potwierdzony przypadek 
naruszenia. Niezależnie od powyższej kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 

 

2. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia polegającej na:  

2.1  zmianie treści SWZ, w zakresie zapisów w rozdziale 3 – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2.2. zmianie treści załącznika nr 4 do SWZ,  

3. Niniejsza Modyfikacja oraz odpowiedź na pytania zostanie dołączona do SWZ i będzie 
stanowić jej integralną część.   

4. Treść niniejszej modyfikacji nie powoduje zmiany  treści Ogłoszenia nr 2022/BZP 

00437856/01 

5. Zamawiający treść niniejszej modyfikacji zamieszcza na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania i jednocześnie z dniem 23.11.2022 r.:  

 zastępuje dotychczasowy tekst SWZ, wersją SWZ z uwzględnieniem ww. modyfikacji, 

 zastępuje dotychczasowy tekst zał. nr 4 do SWZ załącznikiem z uwzględnieniem ww. 
modyfikacji 

6. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
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