
 

Gdańsk, 11.12.2022 r. 
 

znak  sprawy: OKEG/US/02/2022 
 
 
  

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 08.12.2022r. zostały 
wniesione przez Wykonawcę nw. pytania1:  
 

Pytanie nr 1 
 
 „Projektowane postanowienia umowy” – Załącznik nr 8 do SWZ § 3 ust. 4 – zawiera zapis: „W przypadku 
naruszenia powyższej zasady zachowania tajemnicy korespondencji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
żądania kary umownej w wysokości do 10 000 zł w przypadku wycieku do wiadomości publicznej treści 
arkuszy egzaminacyjnych za każdy przypadek naruszenia. Niezależnie od powyższej kary umownej 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa 
cywilnego.”. Wykonawca zauważa, iż zaproponowana kara umowna, jest nieproporcjonalnie wysoka w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o jej złagodzenie, ponieważ kara ma 
spełniać funkcje odszkodowawcze, a nie przychodowe. Wnosimy o przyjęcie następującego brzmienia ww. 
zapisu: „W przypadku naruszenia powyższej zasady zachowania tajemnicy korespondencji, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do żądania kary umownej w wysokości do 2 000 zł w przypadku wycieku do 
wiadomości publicznej treści arkuszy egzaminacyjnych za każdy przypadek naruszenia. Niezależnie od 
powyższej kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych prawa cywilnego.”. 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisów projektowanych postanowień 
umownych. 

Pytanie nr 2 

 „Opis Przedmiotu zamówienia” – pkt 1.1. Zadanie I – egzamin zawodowy – zawiera zapis: „Terminy odbioru 

materiałów ze szkół w związku z sesją letnią 2023 roku zostaną podane do 17 maja 2023 roku i będą zawierały 

się w przedziale 02-29 czerwca 2023 r.” Z uwagi na uwarunkowania logistyczne oraz ze względu na aspekt 

wydruku, sprawdzenia i dystrybucji etykiet adresowych wnosimy o modyfikację zapisu na następujący: 

„Terminy odbioru materiałów ze szkół w związku z sesją letnią 2023 roku zostaną podane do 02 maja 2023 

roku i będą zawierały się w przedziale 02-29 czerwca 2023 r.”. Jednocześnie wnosimy o dokonanie 

alogicznych zmian w pozostałych zapisach SWZ powiązanych z ww. zapisem. 

 
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.  

 



 

 

Odpowiedź 2:  

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisów i dokonuje odpowiedniej 

modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 3: 

 „Projektowane postanowienia umowy” – Załącznik nr 8 do SWZ § 5 ust. 4 – zawiera zapis: „Zapłata 

wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu bankowego na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT, w terminie do 21 dni od dnia jej wystawienia.”. 1) Wykonawca zauważa, iż przepisy 

prawa nie przewidują pojęcia „prawidłowej” faktury VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 106e 

wymienia niezbędne elementy, które musi zawierać faktura. 

W przypadku błędów lub braków w fakturze podatnik zobowiązany jest zgodnie z art. 106j wystawić fakturę 

korygującą bądź notę korygującą - zgodnie z art. 106k. Faktura jest dokumentem księgowym wprowadzonym 

do obrotu prawnego. Faktura musi zostać zaksięgowana przez obie Strony. Dodatkowo z uwagi na 

obowiązujący u Wykonawcy system rozliczeń, pozwalający określenie terminu płatności od daty wystawienia 

faktury VAT, Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu i przyjęcie jego następującego brzmienia: „Zapłata 

wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu bankowego na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury 

VAT, w terminie do 21 dni od dnia jej wystawienia.”. 2) Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający 

będzie akceptował e-fatury. Prosimy o wprowadzenia zapisu do treści „projektowanych postanowień 

umowy” wskazującego na taką możliwość z podaniem adresu e-mail. 3) Dodatkowo, Wykonawca zauważa, iż 

zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT stosowanie e-faktur wymaga akceptacji odbiorcy W związku z tym, 

zwracamy się do Zamawiającego o dodanie do „Wzoru Umowy” zapisu o następującym brzmieniu: 1) 

„Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie 

elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022r., poz. 931 z późn. zm.), w formacie PDF w związku 

z realizacją niniejszej Umowy i zobowiązuje się: 2) - do aktywowania funkcji generowania informacji 

zwrotnych w postaci autorespondera i każdorazowego automatycznego potwierdzania otrzymania 

wiadomości z wykorzystaniem tej funkcji, lub 3) przekazywania każdorazowo na adres Wykonawcy wskazany 

§… ust… umowy, 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 adres skrzynki pocztowej Odbiorcy wskazanej w §… ust… umowy.” 

 

Odpowiedź 3:  

Zamawiający informuje, że będzie akceptował e-faktury.  

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisów projektowanych postanowień 
umownych. 

 

Pytanie 4 : 

 „Projektowane postanowienia umowy” – Załącznik nr 8 do SWZ § 5 ust. 5 – zawiera zapis: „Za dzień zapłaty 
Strony zgodnie uznają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na FV. Na przelewie 
Zamawiający zobowiązany jest określić tytuł wpłaty "FV Nr ________ Umowa nr .................../...” Wykonawca 
informuje, że jest czynnym podatnikiem VAT i ma ujawnione swoje rachunki rozliczeniowe na tzw. Białej Liście 
prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Kasowej. Należy mieć na uwadze, że w celu 



 

zautomatyzowania rozliczeń, Wykonawca stosuje tzw. rachunki wirtualne wykorzystywane do obsługi 
płatności z tytułu dostarczonych usług, których użycie powoduje, że system bankowy sam rozpoznaje 
wszystkie parametry przelewu i automatycznie księguje wpłaty na rachunek główny prowadzony na rzecz 
sprzedawcy. Jest to rachunek „techniczny” powiązany z rachunkiem głównym, którym jest rachunek 
rozliczeniowy zamieszczany w Wykazie (Białej Liście). Wpłaty na rachunki wirtualne są traktowane jak wpłaty 
na rachunek rozliczeniowy, z którym dany rachunek wirtualny jest powiązany a podatnik nie poniesie 
konsekwencji podatkowych przewidzianych w przepisach podatkowych. Po wprowadzeniu do Wykazu, tj. 
Białej Listy nr rachunku wirtualnego pojawi się komunikat: "Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze 
stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie." Prosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie. 

Odpowiedź 4:  

Zamawiający  informuje, że zaakceptuje powyższe rozwiązanie. 

Pytanie 5 : 

 „Projektowane postanowienia umowy” – Załącznik nr 8 do SWZ Czy Zamawiający dopuszcza, aby 

Wykonawca świadczący usługi w ramach niniejszego postępowania umieszczał na przesyłkach 

Zamawiającego znaki opłaty pocztowej innego Operatora niż Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił 

zamówienia? 

 

Odpowiedź 5:  

Zamawiający  wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie z zastrzeżeniem, że dodatkowe znakowanie 
przesyłek nie będzie się wiązało z żadnymi dodatkowymi opłatami, ani nie zakłóci w żaden sposób 
procesu świadczenia usługi przez Wykonawcę. Jednocześnie Wykonawca będzie zobowiązany 
poinformować Zamawiającego o zamiarze umieszczenia znaków opłaty pocztowej innego 
Operatora niż Wykonawca. 

Pytanie 6 : 

 „Projektowane postanowienia umowy” – Załącznik nr 8 do SWZ § 6 ust. 2 – zawiera zapis: „W razie 
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi 
publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy w zakresie jej niezrealizowanej części, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 
rzeczywistego wykonania części Umowy.”. Wykonawca zwraca uwagę na zdublowanie przez Zamawiającego 
numeracji ust. 2. Z uwagi na fakt, iż stroną Umowy jest również Wykonawca, wnosimy o modyfikację zapisu, 
w sposób zapewniających zachowanie równowagi w prawach Stron niniejszej Umowy. 

„W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło 
interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od Umowy w zakresie jej niezrealizowanej części, w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego z tytułu rzeczywistego wykonania części Umowy.”. 

Odpowiedź 6:  

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisów projektowanych postanowień 

umownych. 
 



 

Pytanie 7 : 

„Projektowane postanowienia umowy” – Załącznik nr 8 do SWZ § 6 ust. 4 – zawiera zapis: „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 1 000,00 zł ( 

tysiąc) za każde tego typu zdarzenie.”. Zaproponowana kara umowna, jest nieproporcjonalnie wysoka w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o jej złagodzenie, ponieważ kara ma 

spełniać funkcje odszkodowawcze, a nie przychodowe. Wnosimy o przyjęcie następującego brzmienia ww. 

zapisu „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 200,00 zł ( dwieście złotych) za każde tego typu zdarzenie.”. 

 

Odpowiedź 7:  

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisów projektowanych postanowień 

umownych. 
 

Pytanie 8 : 

 „Projektowane postanowienia umowy” – Załącznik nr 8 do SWZ § 6 ust. 4 – zawiera zapis: „Kary mogą 

podlegać sumowaniu, z zastrzeżeniem, że suma wszystkich kar nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł. 

Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.”. 

Zaproponowana łączna wysokość dopuszczalnych kar umownych, jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o jej złagodzenie, ponieważ kara ma spełniać 

funkcje odszkodowawcze, a nie przychodowe. Wnosimy o przyjęcie następującego brzmienia ww. zapisu: 

„Kary mogą podlegać sumowaniu, z zastrzeżeniem, że suma wszystkich kar nie może przekroczyć kwoty 20 

000,00 zł. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu 

cywilnego.”. 

Odpowiedź 8:  

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisów projektowanych postanowień 

umownych. 

 

Pytanie 9 : 

 „Projektowane postanowienia umowy” – Załącznik nr 8 do SWZ Ze względu na uproszczenie procedury 

reklamacyjnej, Wykonawca wnosi do Zamawiającego o uzupełnienie zapisów Istotnych postanowień umowy 

o zapis zawierający katalog możliwych kanałów wnoszenia reklamacji i przyjęcie jego następującego 

brzmienia: „Adres Wykonawcy do doręczenia wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest 

tożsamy z adresem wskazanym w komparycji niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do 

informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojego adresu. Strony ustalają ponadto, że zgłaszanie 

reklamacji przez Zamawiającego może następować: 1) za pośrednictwem udostępnionej aplikacji 



 

elektronicznej Wykonawcy; 2) poprzez e-formularz – aktywna formatka na stronie Wykonawcy; 3) w wersji 

papierowej, na druku nakładu Wykonawcy, w placówkach Wykonawcy.”. 

 

Odpowiedź 9:  

Zamawiający  wyraża zgodę na proponowaną zmianę projektowanych postanowień umownych. 
 

Pytanie 10 : 

 „Projektowane postanowienia umowy” – Załącznik nr 8 do SWZ § 5 ust. 11 – zawiera zapis: „W przypadku 

uznania reklamacji Wykonawca wystawi niezwłocznie fakturę korygującą i dostarczy ją do siedziby 

Zamawiającego.”. Wykonawca zauważa, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. rozporządzeniem 

Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej (t.j. Dz.U. z 2019r. , poz. 474 ze zm.) 

termin rozpatrzenia reklamacji na przesyłkę w obrocie krajowym wynosi 30 dni, natomiast termin na złożenie 

reklamacji dla przesyłki w obrocie krajowym wynosi 12 miesięcy od dnia nadania. Prosimy o potwierdzenie, 

że terminy te są znane Zamawiającemu. .  

Odpowiedź 10 :  

Zamawiający potwierdza zapoznanie się z powyższym. 

Pytanie 11 : 

 „Projektowane postanowienia umowy” – Załącznik nr 8 do SWZ § 9 ust. 4 – zawiera zapis: „Wszelkie spory 
wynikłe z realizacji niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy według siedziby 
Zamawiającego.”. Z uwagi na siedzibę Wykonawcy, Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu na następujący: 

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy według siedziby 
Wykonawcy.”. 

Odpowiedź 11:  

Zamawiający  nie wyraża zgody na proponowaną zmianę . 

Pytanie 12 : 

 „Wzór Umowy” – Załącznik nr 7 do SWZ § 6 ust. 7 – zawiera zapis: „Zamawiający ma prawo potrącić 
roszczenia wobec Wykonawcy z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia bądź też innych przysługujących 
Wykonawcy tytułów.”. Wykonawca zauważa, że niczym nieograniczone, jednostronne prawo naliczenia kar 
umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w 
interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna 
potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając możliwość pozbawienia 
Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, 
czy Zamawiającego, może być uznane za nadużycie prawa, skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na 
podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego. Ponadto z uwagi na proces księgowy obowiązujący u Wykonawcy 
faktura musi zostać opłacona w całości. Kary umowne realizowane są oddzielnym procesem. Wykonawca nie 
wyraża zgody na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia bez wcześniejszego 
przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego/ wyjaśniającego. Wobec powyższego, Wykonawca wnosi o 
modyfikację zapisu „Wzoru Umowy” na następujący: „Kary umowne płatne będą w terminie 21 dni od dnia 
wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej. Zamawiający ma prawo samodzielnego dokonywania 
potrącania kar umownych z wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego jedynie w 
przypadku, gdy nota obciążeniowa nie zostanie opłacona w terminie oraz po przeprowadzeniu przez 
Wykonawcę postępowania reklamacyjnego potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary 



 

umownej.”. Wykonawca podkreśla, iż kary umowne realizowane są oddzielnym procesem. Wykonawca nie 
wyraża zgody na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia bez wcześniejszego 
przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego/ wyjaśniającego.’. 

Odpowiedź 12:  

Zamawiający  wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisów projektowanych postanowień 

umownych. 

Pytanie 13 : 

„Opis Przedmiotu zamówienia” – Zadanie II – egzamin maturalny Wykonawca zauważa, iż zbiórka od godziny 
13:00 zapewniłaby możliwość szybszej dystrybucji przesyłek. Wnosimy o zmianę godziny początkowej 
przedziału godzinowego. 

Odpowiedź 13:  

Zamawiający  nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Godziny odbiorów przesyłek wynikają z 

wprowadzenia nowej formuły egzaminu maturalnego i nie mogą ulec zmianie. 

 
Pytanie 14 : 

 „Opis Przedmiotu zamówienia” – Zadanie I – Zadanie V Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisu iż 

dyrektorzy szkół zostaną poinformowani, że wskazane przedziały godzinowe odbiorów są godzinami 

wyznaczonymi dla Wykonawcy, a nie szkół. Czyli np. przesyłki odbierane w przedziale czasowym np. 13:00-

17:00, muszą być gotowe do odbioru już o godz. 13:00. Wykonawca zauważa, iż gotowość wyekspediowania 

przesyłek w pierwszej godzinie wyznaczonego okna godzinowego może mieć znaczenie dla terminowości 

doręczenia przesyłek. Kluczowe DLA Wykonawcy jest aby przesyłki były gotowe do odbioru najpóźniej o godz. 

14:00. Wnosimy o wprowadzenie modyfikacji w tym zakresie. Wykonawca zauważa, iż w dotychczasowej 

współpracy zdarzało się, że w pierwszej godzinie odbiorów przesyłki nie były gotowe i kurier musiał jechać 

po nie kolejny raz. Wnosimy o modyfikację w ww. zakresie. 

 

Odpowiedź 14:  

Zamawiający deklaruje , że dyrektorzy szkół zostaną poinformowani, że wskazane przedziały godzinowe 
odbiorów są godzinami wyznaczonymi dla Wykonawcy a nie szkół. Przesyłki odbierane  w przedziale 
czasowym  14:00-17:00, muszą być gotowe do odbioru już o godz. 14:00. 

Pytanie 15 : 

Z uwagi na niejednoznaczne zapisy SWZ, powyższe pytania oraz wnioski o modyfikację SWZ skierowane przez 

Wykonawcę do Zamawiającego, Wykonawcy wnosi o pilne udzielenie odpowiedzi oraz przesunięcie terminu 

składania ofert co najmniej o 3 dni robocze, tj. do 15 grudnia 2022. 

 

Odpowiedź 15: 

Zamawiający  wyraża zgodę na proponowaną zmianę terminu składania ofert. 

 

  



 

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 zmiany terminu składania ofert 
 
NOWY termin składania ofert upływa w dniu: 15.12.2022 r. (czwartek) o godzinie 16.15 
 
NOWY TERMIN Otwarcia ofert nastąpi w dniu 15.12.2022 r., niezwłocznie po upływie terminu 
składania ofert tj. po godzinie 16.20 
 

2.2 Zmianie treści załącznika nr 1 do SWZ 
2.3 Zmianie treści załącznika nr 8 do SWZ, 

 
3. Niniejsza Modyfikacja oraz odpowiedź na pytania zostanie dołączona do SWZ i będzie 

stanowić jej integralną część.   

4. Treść niniejszej modyfikacji powoduje zmianę  treści Ogłoszenia nr 2022/BZP 
00463461/01 

5. Zamawiający treść niniejszej modyfikacji zamieszcza na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania i jednocześnie z dniem 11.12.2022r.:  

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

− zastępuje dotychczasowy tekst zał. nr 1 do SWZ załącznikiem z uwzględnieniem ww. 
modyfikacji;  

− zastępuje dotychczasowy tekst zał. nr 8 do SWZ załącznikiem z uwzględnieniem ww. 
modyfikacji 

6. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Kierownik Zamawiającego 

/-/ Irena Łaguna 

Dyrektor 


