
 

Gdańsk, dn. 13.12.2021 r.  
 

znak  sprawy: OKE/US/01/2021 
 
 
 
  

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 10.12.2021r. zostały 
wniesione przez Wykonawcę nw. pytania1:  
 

Pytanie nr 1 
Wykonawca informuje, że przygotował nową, dostosowaną do warunków rynkowych odsłonę usługi 

kurierskiej w obrocie krajowym, w której w głównej mierze oparto się na rozmiarach przesyłek – kluczowym 

parametrze w logistyce - w podziale na 5 formatów: S,M, L, XL oraz 2XL oraz sposobie dostarczania 

przesyłki do adresata.  

Domyślnym sposobem nadania przesyłki jest nadanie w formie elektronicznej. Za nadanie przesyłki w 

sposób tradycyjny czyli na druku Wykonawcy należy uiścić opłatę dodatkową. Domyślnym miejscem nadania 

przesyłki jest nadanie w placówce XXXXX. Za nadanie przesyłki u kuriera należy uiścić opłatę dodatkową. 

Maksymalna masa przesyłek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wynosi 50 kg. 

Maksymalna masa przesyłek, których opakowanie stanowi koperta, w tym koperta z wypełnieniem (tzw. 

koperta bąbelkowa) lub koperta foliowa wynosi 5 kg. 

WYMIARY przesyłek xxxxxxxxxxxxxxxx: 

minimalne: 10 x 16 cm dla strony adresowej (także dla rulonu); 

maksymalne:  (wys.+ szer.+ dł.) <= 250 cm, przy czym dł. max =120 cm  

przesyłka niestandardowa 250<(dł.+szer.+wys.)<= 300 cm (max długość=150 cm) 

Formaty oznaczające odpowiednio: wysokość, szerokość, długość: 

1) S – 9 cm x 40 cm x 65 cm, maksymalna masa 20 kg,  

2) M – 20 cm x 40 cm x 65 cm, maksymalna masa 20 kg,  

3) L – 42 cm x 40 cm x 65 cm, maksymalna masa 20 kg,  

4) XL – 60 cm x 60 cm x 70 cm, maksymalna masa 20 kg,  

5) 2XL - (wysokość + szerokość + długość)<=250 cm, przy czym największy wymiar (długość) nie może 

przekroczyć 120 cm; maksymalna masa 30 kg  

                                                           
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.  

 



 

 

Czy w związku z powyższym, w celu dobrania najbardziej optymalnych rozwiązań cenowych jakie są 

dostępne w wachlarzu usług Wykonawcy i przygotowania korzystnej dla Zamawiającego oferty, 

Zamawiający udzieli odpowiedzi na następujące pytania osobno dla Części 1 postępowania oraz osobno dla 

Części 2 postępowania: 

  Część 1 postępowania: 

1) Czy Zamawiający spróbowałby oszacować strukturę rozmiarową nadań przesyłek w ujęciu % i śr. 

wagę dla każdego formatu:? 

FORMAT 
Maksymalne wymiary 

przesyłki 
 (wys. x szer. x dł.)(w cm) 

śr. waga w kg 100% 

S 9x40x65   

M 20x40x65   

L 42x40x65   

XL 60x60x70   

2XL 
wys.+szer..+dł.<= 250 cm  

(max dł.=120 cm) 
  

 

Część 2 postępowania: 

1) Z jakiego rodzaju opakowań Zamawiający korzysta (foliopaki, kartony, opakowania firmowe 

Wykonawcy) i jak układa się proporcja? 

2) Jaki jest udział w ogólnym wolumenie nadań przesyłek z opłatą przerzuconą na adresata (jednostki 

współpracujące wysyłają przesyłki kurierskie na koszt Zamawiającego)? 

3) Czy wszystkie przesyłki wysyłane przez Zamawiającego nadawane są przy użyciu aplikacji 

internetowej  za pośrednictwem kuriera wezwanego do siedziby kiedy zaistnieje potrzeba nadania 

przesyłki czy też przy okazji innych nadań? 

4) Czy przesyłki nadawane przez jednostki do Zamawiającego na jego koszt są nadawane z 

wykorzystaniem aplikacji internetowej za pośrednictwem kuriera wezwanego do siedziby danej 

jednostki czy  część jednostek sama dostarcza przesyłki kurierskie do placówki w celu nadania 

przesyłki z wykorzystaniem aplikacji internetowej bądź wzywa kuriera po uprzednim tradycyjnym 

wypełnieniu etykiety adresowej dostępnej u Wykonawcy? Proszę o wskazanie proporcji. 

5) Czy Zamawiający spróbowałby oszacować strukturę rozmiarową nadań przesyłek w ujęciu % i śr. 

wagę dla każdego formatu:? 

FORMAT 
Maksymalne wymiary 

przesyłki 
 (wys. x szer. x dł.)(w cm) 

śr. waga w kg 100% 

S 9x40x65   

M 20x40x65   

L 42x40x65   

XL 60x60x70   

2XL 
wys.+szer..+dł.<= 250 cm  

(max dł.=120 cm) 
  

 
 
 
 
 
 



 

 
Odpowiedź 1: 
 
Część 1 

Zadanie 1 

FORMAT Ilość przesyłek 
Maksymalne wymiary 
przesyłki 
(wys. x szer. x dł.)(w cm) 

śr. waga 
w kg 

100% 

S 650 9x40x65 1 25% 

M 1300 20x40x65 4 50% 

L 648 42x40x65 6 24,82% 

XL 1 60x60x70 18 0,04% 

2XL 1 wys.+szer..+dł.<= 250 cm  
(max dł.=120 cm) 

25 0,04% 

Zadanie 2 

FORMAT Ilość przesyłek 
Maksymalne wymiary 
przesyłki 
(wys. x szer. x dł.)(w cm) 

śr. waga 
w kg 

100% 

S 260 9x40x65 2 5% 

M 2340 20x40x65 4 45% 

L 2080 42x40x65 10 40% 

XL 494 60x60x70 18 9,5% 

2XL 26 wys.+szer..+dł.<= 250 cm  
(max dł.=120 cm) 

25 0,5% 

Zadanie 3 

FORMAT Ilość przesyłek 
Maksymalne wymiary 
przesyłki 
(wys. x szer. x dł.)(w cm) 

śr. waga 
w kg 

100% 

S 450 9x40x65 2 10% 

M 1125 20x40x65 4 25% 

L 2475 42x40x65 10 55% 

XL 405 60x60x70 18 9% 

2XL 45 wys.+szer..+dł.<= 250 cm  
(max dł.=120 cm) 

25 1% 

Zadanie 4 

FORMAT Ilość przesyłek 
Maksymalne wymiary 
przesyłki 
(wys. x szer. x dł.)(w cm) 

śr. waga 
w kg 

100% 

S 600 9x40x65 1 92,32% 

M 47 20x40x65 4 7,23% 

L 1 42x40x65 10 0,15% 

XL 1 60x60x70 18 0,15% 

2XL 1 wys.+szer..+dł.<= 250 cm  
(max dł.=120 cm) 

25 0,15% 

Zadanie 5 

FORMAT Ilość przesyłek 
Maksymalne wymiary 
przesyłki 
(wys. x szer. x dł.)(w cm) 

śr. waga 
w kg 

100% 



 

S 4048 9x40x65 1 92% 

M 349 20x40x65 3 7,94% 

L 1 42x40x65 10 0,02% 

XL 1 60x60x70 18 0,02% 

2XL 1 wys.+szer..+dł.<= 250 cm  
(max dł.=120 cm) 

25 0,02% 

 

Część 2 

1) Zamawiający korzysta z kartonów i foliopaków  w proporcji 1/5 

2) Przesyłki z opłatą przerzuconą na adresata stanowią 10-15% wszystkich nadań przesyłek. 

3) Przesyłki nadawane przez Zamawiającego z siedziby firmy są nadawane przy użyciu aplikacji 

internetowej za pośrednictwem kuriera wezwanego do siedziby firmy. 

4) Przesyłki nadawane przez jednostki do Zamawiającego na jego koszt nadawane są poprzez 

wezwanie kuriera i wypełnienie etykiety adresowej dostępnej u Wykonawcy. 

5)  

FORMAT Ilość przesyłek 
Maksymalne wymiary 
przesyłki 
(wys. x szer. x dł.)(w cm) 

śr. waga 
w kg 

100% 

S 7020 9x40x65 1 90% 

M 608 20x40x65 4 7,8% 

L 156 42x40x65 10 2% 

XL 8 60x60x70 18 0,1% 

2XL 8 2XL wys.+szer..+dł.&lt;= 
250 cm (max dł.=120 cm) 

25 0,1% 

 
 
Pytanie nr 2 

Załącznik nr 2 do SWZ 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę formularza ofertowego dla obydwu części postępowania poprzez 

rozbudowanie o dodatkową kolumnę, w której wskazane zostaną rozmiary przesyłek? Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę, aby na fakturach znalazło się nazewnictwo dostosowane do usługi Wykonawcy? 

 

Odpowiedź 2:  

Zamawiający zmienia formularz ofertowy dla obydwu części postępowania poprzez zamianę parametru 

wagowego przesyłek na parametr wymiarowy. Zmiana dotyczy treści TABEL o numerach 1, 2, 3, 4, 5  i 8. 

Zamawiający wyraża zgodę, aby na fakturach znalazło się nazewnictwo dostosowane do usługi Wykonawcy. 

Pytanie 3 

Czy do kalkulacji oferty w oparciu o nową usługę kurierską, Wykonawca może przyjąć, że w Części 1 i 2 

przesyłki o wadze do 50 kg nie przekraczają rozmiaru XL (60x60x70)? 

Odpowiedź 3:  

Do kalkulacji ceny Wykonawca może przyjąć, że zarówno w Części 1 jak i Części 2 przesyłki o wadze do 50 kg 

nie przekraczają rozmiaru XL (60x60x70). 



 

Pytanie 4  

Termin składania ofert 

Mając na uwadze interes Zamawiającego, Wykonawca wnioskuje o wydłużenie terminu składania ofert do 

20 grudnia  2021 r. godzina 16.30 ze względu na złożoność zadania. Wykonawca chcąc przygotować 

ofertę musi przeprowadzić szereg analiz, aby dobór metod i środków służących osiągnięciu założonych w 

postępowaniu celów zapewnił realizację wszystkich oczekiwań Zamawiającego. Zbyt krótki czas może 

ograniczyć zasadę uczciwej konkurencji oraz spowodować brak możliwości przygotowania jak 

najkorzystniejszej dla Zamawiającego oferty. 

Odpowiedź 4:  

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 20 grudnia 2021 r. do 
godziny 16:30. 

 

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

2.1 zmianie terminu otwarcia ofert. 

Zmianie ulegają zapisy w rozdziale XV SWZ:  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA 
OFERT: 

Termin składania ofert upływa w dniu: 20.12.2021r (poniedziałek)  o godzinie 16.30 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2021 r., niezwłocznie po upływie terminu 
składania ofert tj.  po godzinie 16.30 

2.2. zmianie terminu związania ofertą. 

Zmianie ulegają zapisy w rozdziale XIII SWZ:  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

Wykonawca jest związany ofertą  od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 18.01.2022 r. 
 

2.3 Zmianie zapisów w rozdziale XVI SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 

Zapisy zostały dostosowane do zmian wynikających z nowej treści TABEL o numerach 1, 2, 3, 4, 5 i 
8. 

2.4.Zmianie treści załącznika nr 1 do SWZ,  

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ, dodając zapisy w pkt. 1.6 , 2.10-2.14 oraz 3.10-
3.11 

wynikające z udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawcy. 

2.5 Zmianie treści załącznika nr 2 do SWZ 

Zmiana w załączniku nr 2 – formularzu ofertowym dotyczy zmiany treści TABEL o numerach : 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 8. 



 

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 2021/BZP 
00304048/01 

5. Zamawiający treść niniejszej modyfikacji zamieszcza na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania i jednocześnie z dniem 13.12.2021r.:  

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

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

 zastępuje dotychczasowy tekst zał. nr 2 do SWZ załącznikiem z uwzględnieniem ww. 
modyfikacji 

 dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu 2021/BZP 00304048/01 

6. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Kierownik Zamawiającego 

/-/ Irena Łaguna 

Dyrektor 


