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ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW 
 

 

1. Do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, jako Zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na usługi transportu 
materiałów egzaminacyjnych na terenie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego  
w dniu 22.03.2023r. zostały wniesione przez Wykonawcę nw. pytanie1:  
 

Pytanie nr 1 
§ 7 ust. 4  Projektowanych Postanowień Umowy 

W nawiązaniu do odpowiedzi na Pytanie 6 z dnia 20.03.2023 r., Wykonawca, zwraca się o ponowną rewizję 

stanowiska Zamawiającego w zakresie kar umownych a w szczególności zwłoki  w odbiorze lub 

dostarczeniu przesyłki wynoszącej ponad 1 godziny, a nie wynikającej z sytuacji spowodowanej siłą wyższą. 

Wykonawca wnioskuje o wydłużenie czasu zwłoki w odbiorze przesyłki do 2 godzin i o stosowną modyfikację 

zapisu § 7 ust. 4 Projektowanych Postanowień Umowy, zgodnie z poniższą propozycją: 

Proponujemy zapis: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku rażącego naruszenia 

zapisów umownych, w szczególności w przypadku: 

 naruszenia zasady poufności,  

 umożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do powierzonych przesyłek,  

 wydania przesyłki nieuprawnionej osobie,  

 zagubieniu lub zniszczeniu przesyłki  

 otwarcia przesyłki zawierającej materiały egzaminacyjne 

 zwłoki  w odbiorze lub dostarczeniu przesyłki wynoszącej ponad 2 godziny, a nie 

wynikającej z sytuacji spowodowanej siłą wyższą.  

 nie spełnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w § 6 

ust 1 Umowy. 

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

                                                           
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 1: 
 

Zamawiający  nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów postanowień umownych.  

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że kary umowne będą naliczane jedynie w sytuacji rażącego 
naruszenia zapisów umownych,  w przypadku zwłoki, co oznacza, że w przypadku opóźnienia w 
odbiorze lub dostarczeniu przesyłek – kary umowne nie będą naliczane. Zamawiający zwraca także 
uwagę, że czas odbioru przesyłek jest ruchomy, ale ściśle związany z czasem pracy osób, które 
będą upoważnione do przekazania i odbioru przesyłek od Wykonawcy. Odbiór materiałów mus 
nastąpić w godzinach wskazanych przez Zamawiającego w przedziale:  7:00-13:00 dostarczenie 
materiałów egzaminacyjnych musi nastąpić tego samego dnia w godzinach:  8:00-17:00.  
Natomiast w wyjątkowych sytuacjach lub spowodowanych wystąpieniem siły wyższej, Strony 
dopuszczają negocjowanie terminu odbioru przesyłek z siedziby OKE i dostarczenia do siedziby 
OKE, w takim przypadku każda z Stron  zobowiązana będzie poinformować niezwłocznie, tj. w tym 
samym dniu, o zaistniałych okolicznościach powodujących opóźnienie w dostarczeniu przesyłki 
oraz o wszelkich zmianach mających wpływ na właściwe wykonanie przedmiotu umowy. W 
związku z powyższym Zamawiający nie w tym przypadku widzi podstaw do zmiany zapisów SWZ.  
 

2. Niniejsza odpowiedź na pytania zostanie dołączona do SWZ i będzie stanowić jej integralną 
część.   

3. Treść niniejszej modyfikacji nie powoduje zmiany  treści Ogłoszenia o zamówieniu. 

4. Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
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