
Załącznik nr 1 do SWZ                     numer sprawy: OKEG/US/02/2022 

 

 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [OPZ] 
 

Sukcesywne usługi kurierskie na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku  
[dalej: OKE]  w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 

 

Zamówienie zostało podzielone na 2 części: 
 

1. Część 1 - usługi  kurierskie polegające na odbiorze przesyłek chronionych przed nieuprawnionym 
ujawnieniem ze szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół policealnych i innych 
ośrodków egzaminacyjnych województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, przewozie 
i doręczeniu ich do OKE w Gdańsku lub do wybranych ośrodków sprawdzania w określonym 
terminie związanym z przeprowadzanymi egzaminami. Kryterium zakwalifikowania przesyłki do 
części 1 będzie zlecenie Wykonawcy przygotowania nalepki adresowej na przesyłkę. Przedmiot 
zamówienia w części 1 obejmuje 4 zadania: 
 

1.1. Zadanie I -  egzamin zawodowy 
 

Zadanie I obejmuje:  
a. wydruk i dystrybucję etykiet adresowych na odbierane z ośrodków egzaminacyjnych przesyłki 
b. wykonanie usługi odbioru przesyłek z materiałami chronionymi przed nieuprawnionym 

ujawnieniem z ośrodków egzaminacyjnych na obszarze województw pomorskiego 
i kujawsko-pomorskiego;  

c. dostarczenie przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Gdańsku w terminach określonych przez Zamawiającego;  

 

Orientacyjna liczba ośrodków egzaminacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim i w 
pomorskim, w których odbędzie się egzamin zawodowy w sesji zimowej wynosi 370, a w sesji letniej 
430. 
 

W sesji zimowej styczeń – luty 2023 r., która planowana jest w okresie od 09 stycznia do 31 stycznia 
2023 roku przewiduje się  4 odbiory materiałów egzaminacyjnych z ośrodków egzaminacyjnych po 
egzaminie zawodowym w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 i dostarczenie 
następnego dnia roboczego w godzinach do 12:00 do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.  
 

Przewidywana ( orientacyjna) liczba przesyłek w sesji zimowej: 
 

Lp. Data odbioru z 
ośrodków 

Orientacyjna liczba 
przesyłek 

Data dostarczenia do OKE w 
Gdańsku 

1 10.01.2023 286 11.01.2023 

2 11.01.2023 107 12.01.2023 

3 19.01.2023 158 20.01.2023 

4 23.01.2023 229 24.01.2023 
 

Szczegółowe dane do odbioru materiałów egzaminacyjnych, w celu przygotowania nalepek 
adresowych, zostaną podane niezwłocznie po podpisaniu umowy. 
 

W sesji letniej 2023 roku przewiduje się minimum 5 maksymalnie 7 odbiorów materiałów z ośrodków 
egzaminacyjnych po egzaminie zawodowym w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 
14:00 i dostarczenie następnego dnia roboczego w godzinach do 12:00 do Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Gdańsku.  
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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. 
 

Szacunkowa waga i planowana ilość przesyłek zawierających arkusze egzaminacyjne w obu sesjach 
wynosi: 

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

śr. waga 
w kg 

100% 

S 550 9x40x65 1 25% 

M 1100 20x40x65 4 50% 

L 548 42x40x65 6 24,92% 

XL 1 60x60x70 18 0,04% 

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

25 0,04% 

 

Łączna szacunkowa ilość przesyłek wynosi  2200 szt.  (780 zimą, 1420 latem) 
 

Sposób zapakowania przesyłek - kartonowe pudełka lub koperty zabezpieczone przez indywidualnych 
nadawców (ośrodki egzaminacyjne). 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować nalepki adresowe, na podstawie dostarczonych przez 
Zamawiającego danych.  Nalepki adresowe dostarczane są do ośrodków egzaminacyjnych przez 
Wykonawcę podczas odbioru przesyłek. 
 

Wykaz  ośrodków egzaminacyjnych objętych Zadaniem I stanowi załącznik nr 1.1, [zawodowy] do 
SWZ. 
 

1.2. Zadanie II  - egzamin maturalny 
 

Zadanie II obejmuje:  
a. wydruk i dystrybucję etykiet adresowych na odbierane ze szkół przesyłki 
b. wykonanie usługi odbioru przesyłek z materiałami chronionymi przed nieuprawnionym 

ujawnieniem ze szkół ponadpodstawowych na obszarze województw pomorskiego 
i kujawsko-pomorskiego;  

c. dostarczenie przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Gdańsku w terminach określonych przez Zamawiającego;  

d. dostarczenie przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi do ośrodków sprawdzania (dotyczy 
wybranych egzaminów) w określonych terminach.  

  

Zamawiający przewiduje, że egzamin maturalny w województwach: pomorskim  i kujawsko-
pomorskim odbędzie się w 497 szkołach/ośrodkach egzaminacyjnych. 
 

1.2.1 Przesyłki należy odebrać ze szkół ponadpodstawowych woj. pomorskiego i kujawsko-
pomorskiego w dniu 4 maja 2023 r. w godz. od 15:00 do 18:00 w dniach: 5, 8, 9, 11, 12, 16, 17 
maja 2023 roku w godz. od 14:00 do 18:00 oraz 23 maja do  godz. 12:00 i dostarczyć je do: 

 ośrodków sprawdzania w dniach 5, 8, 9, 10, 15,i 18 maja 2023 r. w godz. od 14:00 do 
17:00;  

 do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w dniach 12, 17 i 24 maja 2023 r. 
w godzinach do 12:00 według następującego harmonogramu: 

 

1) dnia 4 maja 2023 r. odbiór prac maturalnych z j. polskiego (poziom podstawowy) ze szkół 
ponadpodstawowych woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego z nalepkami 
zaadresowanymi na ośrodki sprawdzania w godzinach od 15:00 do 18:00; 



 3 

2) dnia 5 maja 2023 r. dostarczenie przesyłek z pracami z j. polskiego odebranych ze szkół w 
dniu 4 maja 2023 r. do ośrodków sprawdzania w godzinach od 14:00 do 17:00 (wstępny 
wykaz miejscowości, w których znajdują się ośrodki sprawdzania poniżej); 

3) dnia 5 maja 2023 r. odbiór prac maturalnych z j. angielskiego (poziom podstawowy) ze szkół 
ponadpodstawowych woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego z nalepkami 
zaadresowanymi na ośrodki sprawdzania w godzinach od 14:00 do 18:00; 

4) dnia 8 maja 2023 r. dostarczenie przesyłek z pracami z j. angielskiego odebranych ze szkół w 
dniu 5 maja 2023 r. do ośrodków sprawdzania w godzinach od 14:00 do 17:00 (wstępny 
wykaz miejscowości, w których znajdują się ośrodki sprawdzania poniżej); 

5) dnia 8 maja 2023 r. odbiór prac maturalnych z matematyki (poziom podstawowy) ze szkół 
ponadpodstawowych woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego z nalepkami 
zaadresowanymi na ośrodki sprawdzania w godzinach od 14:00 do 18:00; 

6) dnia 9 maja 2023 r. dostarczenie przesyłek z pracami z matematyki odebranych ze szkół w 
dniu 8 maja 2023 r. do ośrodków sprawdzania w godzinach od 14:00 do 17:00 (wstępny 
wykaz miejscowości, w których znajdują się ośrodki sprawdzania poniżej);   

7) dnia 9 maja 2023 r. odbiór prac maturalnych z j. angielskiego (poziom rozszerzony) ze szkół 
ponadpodstawowych woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego z nalepkami 
zaadresowanymi  na ośrodki sprawdzania w godzinach od 14:00 do 18:00; 

8) dnia 10 maja 2023 r. dostarczenie przesyłek z pracami z j. angielskiego odebranych ze szkół 
w dniu 9 maja 2023 r. do ośrodków sprawdzania  w godzinach od 14:00 do 17:00 (wstępny 
wykaz miejscowości, w których znajdują się ośrodki sprawdzania poniżej); 

9) dnia 11 maja 2023 r. odbiór prac maturalnych z j. francuskiego (poziomy: podstawowy), 
j. hiszpańskiego (poziomy: podstawowy), j. niemieckiego (poziom podstawowy, rozszerzony i 
dwujęzyczny), j. rosyjskiego (poziomy: podstawowy), j. włoskiego (poziomy: podstawowy), 
języka kaszubskiego, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka angielskiego (poziom 
dwujęzyczny), filozofii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, (MMA pp dyskalkulia, MPO pp i 
MMA pp w formule 2015 z LO) ze szkół ponadpodstawowych woj. pomorskiego i kujawsko-
pomorskiego z nalepkami zaadresowanymi na OKE w Gdańsku w godzinach od 14:00 do 
18:00; 

10) dnia 12 maja 2023 r. dostarczenie przesyłek z pracami z j. francuskiego (poziomy: 
podstawowy), j. hiszpańskiego (poziomy: podstawowy), j. niemieckiego (poziom 
podstawowy, rozszerzony i dwujęzyczny), j. rosyjskiego (poziomy: podstawowy), j. włoskiego 
(poziomy: podstawowy), języka kaszubskiego, j. łacińskiego i kultury antycznej, języka 
angielskiego (poziom dwujęzyczny), filozofii, wiedzy o społeczeństwie, biologii odebranych ze 
szkół w dniu 11 maja 2023 r. do OKE w Gdańsku w godzinach do 12:00; 

11) dnia 12 maja 2023 r. odbiór prac maturalnych z matematyki (poziom rozszerzony) ze szkół 
ponadpodstawowych z nalepkami zaadresowanymi na ośrodki sprawdzania w godzinach od 
14:00 do 18:00; 

12) dnia 15 maja 2023 r. dostarczenie przesyłek z pracami z matematyki odebranych ze szkół 
w dniu 12 maja 2023 r. do ośrodków sprawdzania  w godzinach od 14:00 do 17:00 (wstępny 
wykaz miejscowości, w których znajdują się ośrodki sprawdzania poniżej); 

13) dnia 16 maja 2023 r. odbiór prac maturalnych z j. rosyjskiego (poziom rozszerzony i 
dwujęzyczny) j. francuskiego (poziom rozszerzony i dwujęzyczny), chemii, historii muzyki, 
geografii, (MMA pp w formule 2015 z LO) ze szkół ponadpodstawowych z nalepkami 
zaadresowanymi na OKE w Gdańsku w godzinach od 14:00 do 18:00; 

14) dnia 17 maja 2023 r. dostarczenie przesyłek z pracami z j. rosyjskiego (poziom rozszerzony i 
dwujęzyczny) j. francuskiego (poziom rozszerzony i dwujęzyczny), chemii, historii muzyki, 
geografii odebranych ze szkół w dniu 16 maja 2023 r. do OKE w Gdańsku w godzinach do 
12:00; 

15) dnia 17 maja 2023 r. odbiór prac maturalnych z języka polskiego (poziom rozszerzony) ze 
szkół ponadpodstawowych z nalepkami zaadresowanymi na ośrodki sprawdzania w 
godzinach od 14:00 do 18:00 
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16) dnia 18 maja 2023 r. dostarczenie przesyłek z pracami z języka polskiego odebranych ze szkół 
w dniu 17 maja 2023 r. do ośrodków sprawdzania  w godzinach od 14:00 do 17:00 (wstępny 
wykaz miejscowości, w których znajdują się ośrodki sprawdzania poniżej); 

17) dnia 23 maja 2023 r. odbiór prac maturalnych z j. mniejszości narodowych, historii, 
j. włoskiego (poziom rozszerzony i dwujęzyczny), fizyki, historii sztuki, informatyki, 
j. hiszpańskiego (poziom rozszerzony i dwujęzyczny), (MPO pp w formule 2015 z LO) ze szkół 
ponadpodstawowych z nalepkami zaadresowanymi na OKE w Gdańsku w godzinach  do 
12:00; 

18) dnia 24 maja 2023 r. dostarczenie przesyłek odebranych ze szkół w dniu 23 maja 2023 r. do 
OKE w Gdańsku w godzinach do 12:00. 

 
1.2.2 Zamawiający wymaga dostarczenia przesyłek najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu 

nadania. 
 
1.2.3 Planowane ośrodki sprawdzania,  do których należy w dniu 5 maja 2023 r. dostarczyć przesyłki z 

pracami egzaminacyjnymi z j. polskiego poziom podstawowy odebranymi ze szkół w dniu 4 
maja 2023 r. znajdują się w następujących miejscowościach: 

 

Lp. Miejscowość * 

1. Brodnica 

2. Nakło n/Notecią 

3. Bydgoszcz 

4. Grudziądz 

5. Inowrocław 

6. Toruń 

7. Włocławek 

8. Chojnice 

9. Gdańsk 

10. Gdynia 

11. Kartuzy 

12. Lębork 

13. Słupsk 

14. Starogard Gd. 

15. Kwidzyń 

16. Malbork 

17. Tczew 

 

1.2.4 Planowane ośrodki sprawdzania,  do których należy w dniu 8 maja 2023 r. dostarczyć przesyłki z 
pracami egzaminacyjnymi z języka angielskiego poziom podstawowy odebrane ze szkół w dniu 
5 maja 2023 r. znajdują się w następujących miejscowościach: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.5 Planowane ośrodki sprawdzania,  do których należy w dniu 9 maja 2023 r. dostarczyć przesyłki z 
pracami egzaminacyjnymi z matematyki odebrane ze szkół w dniu 8 maja 2023 r. znajdują się w 
następujących miejscowościach: 

 

Lp. Miejscowość* 

1. Bydgoszcz 

2. Grudziądz 

3. Inowrocław 

4. Toruń 

5. Włocławek 

6. Rumia 

7. Gdańsk 

8. Gdynia 

9. Kartuzy 

10. Słupsk 

11. Starogard Gdański 

12. Lębork 

13 Chojnice 
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Lp. Miejscowość* 

1. Brodnica 

2. Nakło n/Notecią 

3. Bydgoszcz 

4. Grudziądz 

5. Inowrocław 

6. Toruń 

7. Włocławek 

8. Chojnice 

9. Gdańsk 

10. Gdynia 

11. Kartuzy 

12. Słupsk 

13. Starogard Gdański 

14. Tczew 

15. Wejherowo 

 

1.2.6 Planowane ośrodki sprawdzania,  do których należy w dniu 15 maja 2023 r. dostarczyć 
przesyłki z pracami egzaminacyjnymi z matematyki poziom rozszerzony odebrane ze szkół w 
dniu 12 maja 2023 r. znajdują się w następujących miejscowościach: 

 
 
 
 

1.2.7 Planowane ośrodki sprawdzania,  do których należy w dniu 18 maja 2023 r. dostarczyć 
przesyłki z pracami egzaminacyjnymi z j. polskiego poziom rozszerzony odebrane ze szkół w 
dniu 17 maja 2023 r. znajdują się w następujących miejscowościach: 
 

Lp. Miejscowość* 

1. Bydgoszcz 

2. Toruń 

3. Gdańsk 

4. Gdynia 

 

*Z uwagi na ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem dokładne adresy ośrodków sprawdzania zostaną 
podane wybranemu Wykonawcy, po udzieleniu zamówienia, najpóźniej do 30 marca 2023 r. 
 

1.2.8 Zamawiający wymaga, aby przesyłki z pracami egzaminacyjnymi w ośrodkach 
sprawdzania zostały wniesione przez kuriera dokładnie do miejsca wskazanego kurierowi 
przez odbiorcę tych przesyłek.  

1.2.9 Wykaz szkół/ośrodków egzaminacyjnych objętych Zadaniem II stanowi załącznik nr 1.2 
[matura] do SWZ 

1.2.10 Wykonawca przygotowuje nalepki adresowe, na podstawie dostarczonych przez 
Zamawiającego do dnia 30 marca 2023 r. danych  

1.2.11 Szacunkowa waga i ilość przesyłek zawierających arkusze egzaminacyjne wynosi: 
 

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

25 0,5% 

 

Szacunkowa ilość wszystkich przesyłek wynosi łącznie  5.200 szt., jednorazowo max.   dziennie 500 
szt., min. dziennie 150 szt.  

Lp. Miejscowość* 

1. Bydgoszcz 

2. Toruń 

3. Gdańsk 
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Sposób zapakowania przesyłek - kartonowe pudełka zabezpieczone przez indywidualnych nadawców 
(szkoły).  Wykonawca przygotowuje nalepki adresowe, na podstawie dostarczonych przez 
Zamawiającego do dnia 21 kwietnia 2023 r. danych.  
Uwaga: Nalepki adresowe na wszystkie odbiory  Wykonawca dostarczy do szkół każdorazowo 
podczas odbioru przesyłek. 
 

1.3 Zadanie III - egzamin ósmoklasisty 
 
Zadanie III obejmuje:  
wykonanie usługi polegającej na wydruku i dystrybucji etykiet adresowych na odbierane ze szkół 
przesyłki, odbiorze przesyłek chronionych przed nieuprawnionym ujawnieniem ze szkół 
podstawowych w województwie pomorskim  i kujawsko-pomorskim, przewozie i doręczeniu ich do 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku lub do wskazanych ośrodków sprawdzania w 
określonym terminie. 
 
Zamawiający przewiduje, że egzamin ósmoklasisty w województwach: kujawsko-pomorskim i 
pomorskim odbędzie się w 1 350 szkołach. 
 
1.3.1 Termin realizacji zamówienia jest ściśle związany z terminami przeprowadzenia egzaminu 

ósmoklasisty w szkołach podstawowych. 
1.3.2 Przesyłki ze wszystkich szkół podstawowych należy odebrać w dniach: 23, 24 i 25 maja 2023 

roku w godzinach od 12:00 do 17:00 i dostarczyć je do wskazanych ośrodków sprawdzania 
lub do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, najpóźniej w następnym dniu 
roboczym po dniu nadania przesyłek tj. w dniach 24, 25 i 26 maja 2023 roku według 
następującego harmonogramu: 
1) dnia 23.05.2023 r. odbiór ze szkół podstawowych przesyłek z pracami egzaminacyjnymi 

po egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego z nalepką zaadresowaną na  ośrodek 
sprawdzania (wykaz miejscowości, w których znajdują się ośrodki sprawdzania poniżej)  
w godzinach od 13:30 do 17:00 (wszystkie przesyłki odebrane tego dnia kierowane będą 
do ośrodków sprawdzania); 

2) dnia 24.05.2023 r. dostarczenie przesyłek odebranych ze szkół w dniu 23.05.2023 r. do 
ośrodków sprawdzania w godzinach od 12:00 do 17:00; 

3) dnia 24.05.2023 r. odbiór ze szkół podstawowych przesyłek z pracami egzaminacyjnymi 
po egzaminie ósmoklasisty z matematyki z nalepką zaadresowaną na ośrodek 
sprawdzania (wykaz miejscowości, w których znajdują się ośrodki sprawdzania poniżej) 
w godzinach od 13:00 do 17:00 (wszystkie przesyłki odebrane tego dnia kierowane będą 
do ośrodków sprawdzania); 

4) dnia 25.05.2023 r. dostarczenie przesyłek odebranych ze szkół w dniu 24.05.2023 r. do 
ośrodków sprawdzania w godzinach od 12:00 do 17:00; 

5) dnia 25.05.2023 r. odbiór ze szkół podstawowych w godzinach od 12:30 do 17:00 
przesyłek z pracami egzaminacyjnymi po egzaminie z języków obcych: jedną z nalepką 
zaadresowaną na ośrodek sprawdzania (wykaz miejscowości, w których znajdują się 
ośrodki sprawdzania poniżej) i drugą z nalepką zaadresowaną na OKE w Gdańsku (ok. 
500 szkół spakuje 2 przesyłki: jedna do ośrodka sprawdzania i jedna do OKE w Gdańsku);   

6) dnia 26.05.2023 r. dostarczenie przesyłek z j. angielskiego, odebranych ze szkół w dniu 
25.05.2023 r. do ośrodków sprawdzania w godzinach od 12:00 do 17:00; 

7) dnia 26.05.2023 r. dostarczenie do OKE w Gdańsku w godzinach do 12:00 przesyłek 
z pozostałych języków obcych i arkuszy w języku ukraińskim, odebranych ze szkół w dniu 
25.05.2023 r. tych z nalepką zaadresowaną na OKE. 

1.3.3 Zamawiający wymaga dostarczenia przesyłek  do OKE w Gdańsku najpóźniej w następnym 
dniu roboczym po dniu nadania do godz. 12:00. 
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1.3.4 Ośrodki sprawdzania, dla których należy wydrukować nalepki adresowe i do których należy 
dostarczyć w dniu 24 maja 2023 r. przesyłki z pracami egzaminacyjnymi (j. polski) odebranymi 
ze szkół w dniu 23 maja 2023 r. znajdują się w następujących miejscowościach: 
 

Lp. Miejscowość* 

1. Brodnica 

2. Bydgoszcz 

3. Grudziądz 

4. Inowrocław 

5. Świecie 

6. Toruń 

7. Włocławek 

8. Chojnice 

9. Gdańsk 

10. Gdynia 

11. Kartuzy 

12. Malbork 

13. Starogard Gdański 

14. Słupsk 

15. Tczew 

16. Wejherowo 

 

1.3.5 Ośrodki sprawdzania, dla których należy wydrukować nalepki adresowe i do których należy 
dostarczyć w dniu 25 maja 2023 r. przesyłki z pracami egzaminacyjnymi (matematyka) 
odebranymi ze szkół w dniu 24 maja 2023 r. znajdują się w następujących miejscowościach: 
 

Lp. Miejscowość* 

1. Brodnica 

2. Bydgoszcz 

3. Grudziądz 

4. Inowrocław 

5. Nakło n/Notecią 

6. Świecie 

7. Toruń 

8. Włocławek 

9. Gdańsk 

10. Gdynia 

11. Słupsk 

12. Starogard Gdański 

13. Wejherowo 

 

1.3.6 Ośrodki sprawdzania, dla których należy wydrukować nalepki adresowe i do których należy 
dostarczyć w dniu 26 maja 2023 r. przesyłki z pracami egzaminacyjnymi (j. obcy nowożytny) 
odebranymi ze szkół w dniu 25 maja 2023 r. znajdują się w następujących miejscowościach: 

Lp. Miejscowość* 

1. Bydgoszcz 

2. Grudziądz 

3. Inowrocław 

4. Toruń 

5. Włocławek 

6. Gdańsk 

7. Gdynia 

8. Kartuzy 

9. Lębork 

10. Rumia 

11. Słupsk 

12. Starogard Gdański 

*Z uwagi na ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem dokładne adresy ośrodków sprawdzania zostaną 
podane wybranemu Wykonawcy po udzieleniu zamówienia, najpóźniej do 30 marca 2023 r. 
 

1.3.7 Zamawiający wymaga, aby przesyłki z pracami egzaminacyjnymi w ośrodkach sprawdzania 
zostały wniesione przez kuriera dokładnie do miejsca wskazanego kurierowi przez odbiorcę 
tych przesyłek.  
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1.3.8 Wykaz szkół podstawowych stanowi załącznik nr 1.3  [szkoła_podstawowa] do SWZ 
1.3.9 Szacunkowa ilość wszystkich przesyłek wynosi 4500 szt. Szacunkowa waga i ilość przesyłek 

odebranych ze szkół podstawowych i dostarczonych do OKE w Gdańsku i do ośrodków 
sprawdzania wynosi: 

 

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

25 1% 

 
1.3.10 Sposób zapakowania przesyłek - kartonowe pudełka, ewentualnie koperty zabezpieczone 

przez indywidualnych nadawców (szkoły).  
1.3.11 Wykonawca przygotowuje nalepki adresowe, na podstawie dostarczonych przez 

Zamawiającego do dnia 28 kwietnia 2023 r. danych.  
1.3.12 Uwaga: Nalepki adresowe na wszystkie odbiory  Wykonawca dostarczy do szkół 

każdorazowo podczas odbioru przesyłek. 
 

1.4 Zadanie IV  - matura poprawkowa 
 

Zadanie IV obejmuje:  
wykonanie usługi polegającej na wydruku i dystrybucji etykiet adresowych na odbierane ze szkół 
przesyłki, odbiór przesyłek chronionych przed nieuprawnionym ujawnieniem ze szkół/ośrodków 
egzaminacyjnych z obszaru województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego i dostarczeniu ich do 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku  w określonym terminie. 
 

Zamawiający zakłada, że matura poprawkowa w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim 
odbędzie się maksymalnie w 497 szkołach/ośrodkach egzaminacyjnych. 
 

1.4.1 Przesyłki ze szkół/ośrodków egzaminacyjnych należy odebrać w dniu: 22 sierpnia 2023 r. 
w godzinach od 13:30 do 18:00  i dostarczyć w dnia następnego po odbiorze tj.  23 sierpnia 
2023 r. w godzinach  do 12:00 do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.   

1.4.2 Spis miejscowości, w których znajdują się szkoły/ośrodki egzaminacyjne objęte Zadaniem IV 
stanowi załącznik nr 1.4 [ matura_poprawka] do niniejszego Ogłoszenia. 

 
1.4.3 Szacunkowa ilość wszystkich przesyłek wynosi 497 szt. Szacunkowa waga i ilość przesyłek 

odebranych ze szkół podstawowych i dostarczonych do OKE w Gdańsku i do ośrodków 
sprawdzania wynosi: 

 

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

śr. waga 
w kg 

100% 

S 467 9x40x65 1 94% 

M 27 20x40x65 4 5,4% 

L 1 42x40x65 10 0,2% 

XL 1 60x60x70 18 0,2% 

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

25 0,2% 
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2 Część 2  - usługi  kurierskie polegające na odbiorze przesyłek z OKE w Gdańsku i dostarczaniu do 
wskazanych adresatów oraz dostarczanie do OKE w Gdańsku przesyłek nadanych przez szkoły po 
indywidualnym zamówieniu kuriera i na koszt odbiorcy (OKE). Przedmiot zamówienia w części 2 
obejmuje 2 zadania  
 

2.1 Zadanie V -  wysyłki wyników egzaminów 
 

Zadanie V obejmuje: 
odbiór z OKE w Gdańsku przesyłek z zaświadczeniami, świadectwami i dyplomami i dostarczenie ich 
do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i zawodowych województwa pomorskiego i kujawsko-
pomorskiego w określonych terminach.   
 

2.1.1 Przesyłki z OKE w Gdańsku należy dostarczyć maksymalnie do: 1350 szkół podstawowych, 
500 szkół ponadpodstawowych i 430 szkół zawodowych woj. pomorskiego i kujawsko-
pomorskiego . 

2.1.2 Przesyłki z OKE w Gdańsku należy odebrać w dniach : 
 

1) 05 kwietnia 2023 r. w godzinach do 12:00 i dostarczyć do dnia 07 kwietnia 2023 r. do 12:00 
do szkół zawodowych woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Spis miejscowości, w 
których znajdują się szkoły objęte tym zadaniem stanowi załącznik nr 1.1   do niniejszego 
Ogłoszenia. 

2) 24 maja 2023 r. w godzinach do 12:00 i dostarczyć do dnia 26 maja 2023 r. do 12:00 do szkół 
zawodowych woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Spis miejscowości, w których 
znajdują się szkoły objęte tym zadaniem stanowi załącznik nr 1.1   do niniejszego Ogłoszenia. 

3) 4 lipca 2023 r. w godzinach do 12:00 i dostarczyć do dnia  6 lipca 2023 r.  do 12:00 do szkół 
podstawowych woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Spis miejscowości, w których 
znajdują się szkoły objęte tym zadaniem stanowi załącznik nr 1.3  do niniejszego Ogłoszenia. 

4) 5 lipca 2023 r. w godzinach do 12:00 i dostarczyć do dnia  7 lipca 2023 r. do 12:00 do szkół 
ponadpodstawowych woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Spis miejscowości, w 
których znajdują się szkoły objęte tym zadaniem stanowi załącznik nr 1.1 [arkusz 1.1]  do 
niniejszego Ogłoszenia. 

5) 6 września 2023 r. w godzinach do 12:00 i dostarczyć dnia  8 września 2023 r. w godzinach 
do 12:00 do szkół zawodowych woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Spis 
miejscowości, w których znajdują się szkoły objęte tym zadaniem stanowi załącznik nr 1.1  do 
niniejszego Ogłoszenia. 

6) 6 września 2023 r. w godzinach do 12:00 i dostarczyć do dnia 8 września 2023 r.  do 12:00 do 
szkół ponadpodstawowych woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Spis miejscowości, w 
których znajdują się szkoły objęte tym zadaniem stanowi załącznik nr 1.2 do niniejszego 
Ogłoszenia. 

 

Szacunkowa ilość przesyłek wynosi 3580 szt. 
 

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

śr. waga 
w kg 

100% 

S 2387 9x40x65 1 66,67% 

M 1190 20x40x65 3 33,24% 

L 1 42x40x65 10 0,02% 

XL 1 60x60x70 18 0,02% 

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

25 0,02% 

 

2.1.3 Uwaga: Zamawiający wymaga, aby przesyłki z wynikami egzaminów objęte zadaniem V były 
dostarczone najpóźniej w dniu wyżej określonym. 
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2.2 Zadanie VI – bieżące wysyłki 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie bieżących usług kurierskich na obszarze kraju ze 
szczególnym uwzględnieniem województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, których obszar 
obejmuje swoją działalnością Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, polegających na 
odbiorze i dostawach przesyłek od i do Zamawiającego.  
2.2.1 Usługa będzie świadczona sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 

12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
2.2.2 Usługi kurierskie realizowane będą sukcesywnie, systemem „od drzwi do drzwi”, po 

otrzymaniu od Zamawiającego lub szkoły nadającej przesyłkę do siedziby OKE na koszt 
adresata, zlecenia telefonicznego. Nadawca zobowiązany jest przy zlecaniu usługi podać 
numer umowy. 

2.2.3 Przesyłki to koperty i paczki zawierające dokumenty i materiały związane ze statutową 
działalnością Zamawiającego w tym między innymi poufne arkusze i prace egzaminacyjne 
podlegające ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem. Przesyłki te w trakcie przewozu 
powinny być traktowane z należytą starannością. 

2.2.4 Szacowana Ilość przesyłek łącznie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy wynosi 
7 800 sztuk. 

2.2.5 Zamawiający oszacował strukturę rozmiarową nadań przesyłek w następujący sposób 
 

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. <=250 
cm (max dł.=120 cm) 

25 0,1% 

 
Zamawiający zastrzega, że faktyczna ilość nadanych przesyłek może ulec zmianie. 
 
W podanej szacunkowej ilości przesyłek uwzględniono: 

 odbiór i doręczenie przesyłek dotyczących bieżącej działalności Zamawiającego 

 dostarczenie do OKE przesyłek nadawanych przez poszczególne rodzaje szkół ze wskazaniem 
OKE jako płatnika przesyłki. 

 
2.2.6 Przesyłki doręczane będą między innymi pomiędzy siedzibą OKE w Gdańsku, a szkołami z 

terenu działalności OKE oraz pomiędzy OKE a pozostałymi komisjami w Warszawie, 
Jaworznie, Łodzi, Łomży, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie.    

2.2.7 Godziny odbioru przesyłek bieżących Zamawiający określa na godz. od. 13:00 do 15:00 z 
siedziby OKE i do 15:00 ze szkoły nadającej przesyłkę do siedziby OKE na koszt adresata.  

2.2.8 Przesyłki nadane do godziny 15:00  winny być doręczane najpóźniej w ciągu dwóch dni 
roboczych od nadania przesyłki w godzinach pracy instytucji, która będzie odbiorcą przesyłki.  

2.2.9 W przypadku nadawania przez Zamawiającego przesyłek  o niestandardowym wymiarze lub 
wadze, które nie są ujęte w powyższej tabeli podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego 
cennika usług Wykonawcy.  

2.2.10 Proponowane ceny dotyczyć będą również opłaty za przesyłki nadawane przez poszczególne 
rodzaje szkół z uwzględnieniem OKE jako płatnika przesyłki. 

2.2.11 Zamawiający korzysta z kartonów i foliopaków  w proporcji 1/5, około 1% przesyłek mogą 
stanowić plastikowe skrzynki zabezpieczone plombami przed otwarciem. 

2.2.12 Przesyłki z opłatą przerzuconą na adresata stanowią 5-10% wszystkich nadań przesyłek. 
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2.2.13 Przesyłki nadawane przez Zamawiającego z siedziby firmy będą mogły być nadawane przy 
użyciu aplikacji internetowej za pośrednictwem kuriera wezwanego do siedziby firmy. 

2.2.14 Przesyłki nadawane przez jednostki do Zamawiającego na jego koszt nadawane są poprzez 
wezwanie kuriera i wypełnienie etykiety adresowej dostępnej u Wykonawcy 

 
3 Pozostałe warunki realizacji zamówienie – WSPÓLNE DLA CZĘŚCI 1 i 2  

3.1 Doręczenie przesyłek musi być potwierdzone na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia przesyłek razem z listami przewozowymi/nalepkami adresowymi z adresem 
nadawcy, kodem szkoły, dniem nadania i wagą przesyłki. Dostarczone listy 
przewozowe/nalepki adresowe służą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

3.2 Przesyłki powinny być przechowywane w pomieszczeniach gwarantujących ochronę przed 
nieuprawnionym ujawnieniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia 
prawidłowości zabezpieczenia przesyłek w okresie ich przechowywania. 

3.3 Zamawiający wymaga, aby przesyłki z pracami egzaminacyjnymi w ośrodkach sprawdzania 
zostały doręczone dokładnie do miejsca wskazanego kurierowi przez odbiorcę tych przesyłek.  

3.4 Wykonawca zapewnia przeszkolenie kurierów w zakresie procedury przekazania i odbioru 
przesyłek i postępowania z nimi. Treść procedury zostanie przekazana Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem świadczenia usług. 

3.5 Wykonawca zaopatrzy kurierów w  plakietki identyfikacyjne z imieniem, nazwiskiem i 
zdjęciem kuriera. 

3.6 Przesyłki muszą być transportowane w sposób zapewniający ich nienaruszalność i 
bezpieczeństwo, Zamawiający nie dopuszcza możliwości transportu przesyłek w inny sposób 
niż przystosowanym do tego celu samochodem. 

3.7 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki, gwarantujące bezpieczne przechowywanie 
i sortowanie przesyłek zawierających materiały egzaminacyjne w budynku i w 
pomieszczeniach gwarantujących ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem, naruszeniem 
lub utratą (kradzieżą) przesyłki, monitorowanych i objętych całodobową ochroną. 
Zamawiający nie dopuszcza przepakowywania przesyłek w systemie samochód – samochód. 

3.8 Wykonawca zobowiązany jest przekazać wykaz osób odpowiedzialnych za monitorowanie i 
koordynowanie usług w woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim zawierający: imię i nazwisko 
wraz z numerem służbowego telefonu komórkowego niezwłocznie po podpisaniu umowy.  

3.9  Z ramienia Zamawiającego osobą do kontaktu z Wykonawcą będzie p. Grażyna Pierucka. 
3.10 Zamawiający wyraża zgodę, aby na fakturach znalazło się nazewnictwo dostosowane do 

usługi Wykonawcy. 
3.11 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). 
 
4. Terminy wykonania zamówienia  

Zamawiający ustala terminy wykonania zamówienia: 
Zadanie I – od 10 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r. i 02 - 30 czerwca 2023 r. 
Zadanie II – od 4 maja 2023 r. do 24 maja 2023 r.  
Zadanie III – od 23 maja 2023 r. do 27 maja 2023 r. 
Zadanie IV – 22 i 24 sierpnia 2023 r 
Zadanie V – 05.04.2023 r.; 24.05.2023 r., 04.07.2023 r. 05.07.2023 r.; 06.09.2023 r. 
Zadanie VI – od 2 stycznia 2023 do 31.12.2023 r.  

 
5. DODATKOWE INFORMACJE:  

 
5.1 OKE w Gdańsku może skorygować przesłanie zapotrzebowania na odbiory przesyłek na 2 

tygodnie przed każdym terminem egzaminu  
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5.2 Wykazane w Formularzu ofertowym ( zał. nr 2 ) szacunkowe ilości przesyłek każdego 
rodzaju, zostały podane dla obliczenia wartości oferty i  są ilościami orientacyjnymi, 
planowanymi przez Zamawiającego. 

 
5.3 Minimalny zakres zamówienia wynosi : 

 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Minimalna zakładana ilość przesyłek 

Część 1  

Zadanie I 100 

Zadanie II 100 

Zadanie III 100 

Zadanie IV 100 

Cześć 2  

Zadanie V 100 

Zadanie VI 100 

 
 

6. Zachowanie tajemnicy 
 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących 
przewożonych przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi i wszelkich innych informacji, w których 
posiadanie wszedł w związku z wykonywaniem usługi objętej niniejszym zamówieniem, a które nie 
zostały wcześniej ujawnione do wiadomości publicznej.  
Za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy uznaje się w szczególności:  
1) otwieranie zamkniętych przesyłek lub zapoznanie się z ich treścią;  
2) ujawnianie lub przetwarzanie informacji , danych objętych tajemnicą;  
3) umożliwianie osobom nieuprawnionym działań mających na celu uzyskanie dostępu do 
powierzonych przesyłek i uzyskanie zawartych tam informacji. Obowiązek zachowania tajemnicy jest 
nieograniczony w czasie. 
 
Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za szkody  wyrządzone w związku z niewykonaniem  
lub nienależytym wykonaniem  umowy. Jeśli na skutek zagubienia przesyłek dojdzie do konieczności 
ponownej  organizacji egzaminów realizowanych przez Zamawiającego –  Wykonawca zobowiązany  
jest do uiszczenia wszystkich kosztów związanych z ponowną organizacją. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie odbierze  przesyłek w czasie umożliwiającym jej dostarczenie 
w wymaganym  terminie Zamawiający jest upoważniony zlecić osobom trzecim przewóz  
nieodebranych przesyłek na koszt Wykonawcy, do maksymalnej kwoty 150% wartości usługi 
wynikającej z oferty.  
 


