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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 23.11.2022r.. zostało 
wniesione przez Wykonawcę nw. pytanie1:  
 

Pytanie nr 19: 
 

W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie nr 18 z dnia 23 listopada 2022 r Wykonawca zwraca 
uwagę, że przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek 
listowych o wadze do 2000 g. Z przepisów ustawy Prawo pocztowe wynika dla poczty, jako 
operatora publicznego obowiązek świadczenia powszechnych usług pocztowych w obrocie 
krajowym lub zagranicznym. Tym samym przyjmuje się, że Wykonawca  przetwarza dane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i jest odrębnym od nadawcy przesyłki administratorem 
danych osobowych klientów końcowych (odbiorców przesyłek). Dochodzi tu zatem do 
udostępnienia danych osobowych, a nie ich powierzenia przez nadawcę przesyłki, tym samym 
wszelkie obowiązki związane ze zgłoszeniem ewentualnego incydentu naruszenia danych 
osobowych spoczywać będą na operatorze pocztowym. 
W momencie przesłania korespondencji za pośrednictwem usług świadczonych przez operatora 
pocztowego mamy do czynienia z realizacją na rzecz danej firmy, usług pocztowych w obrocie 
krajowym i zagranicznym zgodnie z regulaminem świadczenia usług pocztowych obowiązującym u 
danego operatora pocztowego oraz przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe 
Operator pocztowy w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, jako administrator udostępnionych mu 
danych osobowych odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie tych danych zgodnie z art. 24 i 32 
RODO. Operator powinien zatem podjąć wszelkie środki, aby nie dopuścić np. do utraty czy 
pozyskania przez osoby trzecie danych osobowych, za których przetwarzanie jest odpowiedzialny. 
Jeżeli „naruszycielem” integralności przesyłki jest doręczyciel np. listonosz, który otworzył 
przesyłkę to odpowiedzialność spoczywa na administratorze danych osobowych którego 

pracownikiem jest ten listonosz i to właśnie do operatora należy zgłosić naruszenie ochrony 
danych, nie zaś do nadawcy przesyłki 
Obowiązek reagowania na incydenty związane z ochroną danych osobowych spoczywa bowiem 
wyłącznie na administratorze danych osobowych. Ustanawia go art. 33 RODO, zgodnie z którym w 
                                                           

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.  

 



 

przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki, w miarę 
możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłasza je do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to 
skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Wyjątkowo przesyłka może 
być otwarta wyłącznie, w sytuacji o której stanowi art. 33 ust. 1 ustawy Prawo pocztowej, zgodnie 
z treścią którego: 
Przesyłka pocztowa, której nie można doręczyć adresatowi ani zwrócić nadawcy z powodu braku 
lub błędnego adresu nadawcy, zwana dalej „przesyłką niedoręczalną”, może zostać otwarta przez 
operatora pocztowego, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, w celu 
uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie nadawcy. 
Ponadto odpowiedzialność z tytułu naruszenia tajemnicy korespondencji określa art. 267 § 1 kk 

W nawiązaniu do powyższej argumentacji Wykonawca ponownie wnosi o wykreślenie § 2 w 
całości.  
 
Odpowiedź 19: 
Zamawiający  wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisów SWZ. 

 

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

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 24.11.2022 r.:  

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

6. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
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