Gdańsk, dn. 15.12.2021 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 13 i 14 grudnia 2021r.
zostały wniesione przez Wykonawcę nw. pytania1:
PYTANIE 1 Załącznik nr 8 do SWZ § 3 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby po rozstrzygnięciu postępowania mógł zostać dopracowany
zapis odnośnie identyfikacji pracowników?
ODPOWIEDŹ 1
Zamawiający wyraża zgodę, aby po rozstrzygnięciu postępowania doprecyzować zapisy umowne
dotyczące identyfikacji kurierów odbierających przesyłki.
PYTANIE 2 Załącznik nr 8 do SWZ § 3 ust. 4 i § 6 ust. 4 i 5
Praktyka rynku wypracowała powszechnie przyjęte i stosowane wysokości kar, które operator, nie
chcąc stracić zaufania u obecnych oraz potencjalnych klientów, jest w stanie respektować. Są one
niższe niż te zaproponowane przez Zamawiającego, można zatem stwierdzić, że w warunkach
realizacji przedmiotowego zamówienia również byłyby wystarczające. Przewidziane kary umowne
są zdecydowanie nieadekwatne w kontekście potrzeb i interesu Zamawiającego, charakteru
świadczonych usług, a także ilości czynności wykonywanych przez Wykonawcę przy realizacji
zamówienia.
Przewidziane przez Zamawiającego kary są niewspółmiernie wysokie do wartości zamówienia oraz
do czasu trwania umowy. Poziom kar umownych jest zbyt wygórowany w stosunku do wskazanych
nieprawidłowości stanowiących podstawę ich naliczenia. Wykorzystywanie przez Zamawiającego będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz wygórowanych kar umownych jest sprzeczne z
zasadami współżycia społecznego. Uprzywilejowana pozycja Zamawiającego oraz zasadniczo
jednostronne określanie istotnych warunków przyszłej umowy sprawia, że umowa o udzielenie
zamówienia staje się niejako umową adhezyjną, podczas gdy winna zmierzać do zabezpieczenia
interesów obu stron, a kara umowna nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po
stronie Zamawiającego, ponieważ jej celem jest dyscyplinowanie stron do prawidłowego i
terminowego wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków umownych.
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.

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca, w celu ustalenia równej pozycji stron, zwraca się o
wykreślenie, a jeżeli przedmiotowe jest niemożliwe do uzyskania, o analizę przedstawionych
powyżej kwestii i modyfikację zapisów § 3 ust. 4 oraz § 6 ust. 4 i 5 na następujące:
§ 3 ust. 4
4. W przypadku naruszenia powyższej zasady zachowania tajemnicy korespondencji, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do żądania kary umownej w wysokości do 10 000 zł ( w przypadku np.
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.
§ 6 ust. 4 i 5
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania 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.
5. 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.
ODPOWIEDŹ 2
§ 3 ust. 4
Zamawiający ustalając wysokość kar umownych, kierował się w pierwszej kolejności minimalizacją
ryzyka nierzetelnego wykonania zamówienia. Usługa polega m.in. na odbiorze, dostarczeniu i
przechowywaniu przesyłek zawierających treść egzaminów, czyli przesyłek o szczególnej wartości,
których nie da się wycenić. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia lub w przypadku
naruszenia tajemnicy korespondencji, straty nie są porównywalne z zwykłymi tego typu
zdarzeniami. Dodatkowo wystąpienie takiej sytuacji mogłaby narazić Zamawiającego na
dodatkowe roszczenia ze strony uczniów, nauczycieli lub rodziców.
Jednocześnie, mając na uwadze wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu oraz szanując zasady
przyjęte na rynku usług kurierskich i pocztowych, Zamawiający zdecydował się modyfikować
zapisy § 3 ust. 4 załącznika nr 8 do SWZ na następujące:
4. W przypadku naruszenia powyższej zasady zachowania tajemnicy korespondencji, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do żądania kary umownej w wysokości do 10 000 zł (w przypadku np.
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.
§ 6 ust. 4 i 5
Zamawiający modyfikuje zapisy § 6 ust. 5 na następujące:
5. 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.

PYTANIE 3 Załącznik nr 8 do SWZ § 4 ust. 1
Zamawiający określił wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie postawionego wymogu poprzez potwierdzenie, ze
Zamawiający miał na myśli wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy?
ODPOWIEDŹ 3
TAK, Zamawiający poprzez określenie zatrudnienie przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę
rozumie wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy.
PYTANIE 4 Załącznik nr 8 do SWZ § 4 ust. 4
Z uwagi na fakt, iż Wykonawca jest jednym z największych pracodawców w Polsce, pracownicy
komórek kadrowych Wykonawcy są obciążeni w pełnym wymiarze, poprzez wykonywanie
czynności polegających na przygotowywaniu dokumentów kadrowych, udzielaniu informacji i
udostępnianiu pracownikom na ich wniosek dokumentacji pracowniczej, przygotowywaniu umów
cywilnoprawnych, wprowadzaniu i aktualizacji danych w bazach informatycznych, kierowaniu
pracowników na wstępne i okresowe badania BHP, pozyskiwaniu informacji z KRK, rozliczaniu i
prowadzeniu spraw operacyjnych itd.
W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisów odnoszących się do kontroli
oświadczenia i listy w zakresie zatrudnienia i przedłożenie do wglądu umów o pracę osób z listy w
terminie 21 dni od daty otrzymania wezwania.
ODPOWIEDŹ 4
Zamawiający zmienia termin , w którym Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia
żądanych przez Zamawiającego dokumentów z 5 dni na 14 dni.
PYTANIE 5 Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca odwołując się do poniższych zapisów:
„Oświadczam, że osoby wykonujące niżej wymienione czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 koordynacja i nadzór nad kurierami realizującymi przedmiot zamówienia w zakresie
odbioru, przewozu i dostarczenia przesyłek (część 1 i 2)– min. 1 osoba
 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 Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (część 1)- min. 5 osób
 usług kurierskich na obszarze min. województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego
(część
2)
– min. 5 osób.
będą zatrudnione na umowę o pracę przez cały okres świadczenia usług na rzecz Zamawiającego”
zwraca się z prośbą o doprecyzowanie czy dobrze interpretuje, iż poprzez sformułowanie „przez
cały okres świadczenia usług” Zamawiający wymaga aby ta sama osoba była zatrudniona na
umowę o pracę czy też, aby zachować ciągłość zatrudnienia na umowę o pracę osoby wykonującej
czynności wskazane jak wyżej?

ODPOWIEDŹ 5
Zamawiający nie wymaga aby przez cały okres trwania umowy , te same osoby świadczyła usługi
związanie z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby osoby wymienione w § 4 pkt.1 Załącznika nr 8 do SWZ w trakcie
wykonywania usług na rzecz Zamawiającego były zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
PYTANIE 6 Załącznik nr 8 do SWZ § 5 ust. 3
Zamawiający w przytoczonych zapisach określa termin płatności w terminie 21 dni od dnia
otrzymania faktury. Wykonawca pragnie zwrócić uwagę na fakt, że określenie momentu zapłaty
„od otrzymania” nie pozwala swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi – co jest
niezgodne z orzecznictwem sądów w tej sprawie oraz uniemożliwia monitorowanie terminowości
płatności za świadczone usługi oraz naliczanie ewentualnych odsetek za zwłokę. Termin zapłaty
należności cywilnoprawnych reguluje art. 454 Kodeksu cywilnego, który regulując miejsce
wykonania zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia świadczenia, co nie budzi wątpliwości
chociażby ze względu na orzecznictwo Sądu Najwyższego. Takie rozwiązanie daje możliwość
oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień w ich płatnościach.
Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację powołanych powyżej
warunków określonych przez Zamawiającego na następujące:
4. „…w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT.”
ODPOWIEDŹ 6
Zamawiający zmienia w Załączniku nr 8 do SWZ § 5 ust. 3 sformułowanie 21 dni od dnia
otrzymania faktury na w terminie do 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT
PYTANIE 7 Załącznik nr 8 do SWZ § 5 ust. 1
Wykonawca informuje, że rozliczenie zamówienia dokonywane jest na podstawie przesyłek
nadanych (przyjętych do doręczenia) oraz zawróconych, w związku z powyższym wnioskuje do
Zamawiającego o korektę zapisu ust. 1 na następujący:
1. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie, będące
iloczynem nadanych oraz zwróconych przesyłek i wykonanych nalepek oraz stawek
jednostkowych przedstawionych w ofercie z dnia……
ODPOWIEDŹ 7
Zamawiający zmienia § 5 pkt.1 Załącznika nr 8 do SWZ na następujący:
1. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie, będące
iloczynem nadanych oraz zwróconych przesyłek i wykonanych nalepek oraz stawek
jednostkowych przedstawionych w ofercie z dnia……
PYTANIE 8 Załącznik nr 8 do SWZ § 5 ust. 4
Wykonawca zwraca uwagę na fakt, iż wskazane przez Zamawiającego określenie momentu
zapłaty nie pozwala Wykonawcy swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi – co jest
niezgodne z orzecznictwem sądów w tej sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy monitorowanie
terminowości płatności za świadczone usługi oraz naliczanie ewentualnych odsetek za zwłokę.
Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje art. 454 Kodeksu cywilnego, który regulując

miejsce wykonania zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia świadczenia, co nie budzi
wątpliwości chociażby ze względu na orzecznictwo Sądu Najwyższego. W przypadku zobowiązań
cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana jest dopiero z chwilą uznania rachunku
bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidłowe monitorowanie rozliczania stron.
Wykonawca zwraca się Zamawiającego o zmianę określenia dnia zapłaty według powszechnie
stosowanej formy w obrocie gospodarczym:
„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 .................../...”
ODPOWIEDŹ 8
Zamawiający zmienia § 5 ust.4 Załącznika nr 8 do SWZ na następujący
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 .................../...”
PYTANIE 9 Załącznik nr 8 do SWZ § 5 ust. 8
Wykonawca wnosi o zastąpienie zapisu ust. 8 następującym:
W przypadku zgłoszenia niezgodności na fakturze Wykonawca dokona weryfikacji dokumentów i w
momencie uznania reklamacji zostanie wystawiona faktura korygująca.
ODPOWIEDŹ 9
Zamawiający zmienia § 5 ust.8 Załącznika nr 8 do SWZ na następujący
W przypadku zgłoszenia niezgodności na fakturze Wykonawca dokona weryfikacji dokumentów.
PYTANIE 10 Załącznik nr 8 do SWZ § 6 ust. 2 lit. B
Wykonawca wnosi o zdefiniowanie w zapisach umowy pojęcia „dzień roboczy” jako „dzień od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”.
Odpowiedź 10
W rozumieniu Zamawiającego dzień roboczy” to „dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy”.
PYTANIE 11
Związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, wykonawca wdrożył procedury
uwzględniające zalecenia i dyspozycje organów administracji rządowej, w tym w szczególności
Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
publiczne. Procedury te mają na celu m. in. bezkontaktowe świadczenie usług, zapewniające
bezpieczeństwo pracownikom i odbiorcom przy dostawie przesyłek, w tym bezpośrednio pod
adresem. W szczególności, obecnie oprócz tradycyjnej formy doręczenia, wszystkie przesyłki listowe
rejestrowane, paczkowe i kurierskie (z zastrzeżeniem przesyłek z dokumentami zwrotnymi)
wykonawca wydaje adresatom bez pokwitowania, po uprzednim okazaniu przez odbiorcę z
bezpiecznej odległości dokumentu tożsamości np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy. W
celu pokwitowania odbioru doręczający spisuje 4 ostatnie cyfry numeru weryfikowanego
dokumentu. Dla przesyłek paczkowych i kurierskich, w przypadku gdy nadawca podał numer
telefonu odbiorcy, przed doręczeniem przesyłki odbiorca otrzyma numer kontaktowy do kuriera. W
przypadku przesyłek pobraniowych wykonawca rekomenduje odbiorcom płatność bezgotówkową
np. kartą płatniczą.

Wykonawca podkreśla fakt wypełniania wszelkich zaleceń i dyspozycji Ministerstwa Zdrowia oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących profilaktyki minimalizującej ryzyko zakażenia się
koronawirusem SARS-CoV-2. W przypadku pojawienia się nowych zaleceń i wytycznych
rekomendowanych przez GIS, czy poszczególne Inspekcje Sanitarne, są one wdrażane bez zbędnej
zwłoki.
W związku z tym, uwzględniając że wdrożone procedury nie mają wpływu na ostateczny efekt w
postaci zrealizowania usług, które są przedmiotem niniejszego postępowania, czy zamawiający
zaakceptuje zmianę w treści SIWZ/umowy/istotnych postanowień przyszłej umowy, wdrożone, jak i
potencjalnie wprowadzone w przyszłości – na podstawie aktualizowanych zaleceń organów
administracji rządowej – specjalne zasady dotyczące sposobu świadczenia usług, mające na celu
ochronę pracowników wykonawcy przed niebezpieczeństwem zarażenia koronawirusem SARS-CoV2 i chorobą Covid-19?
Dodatkowo Wykonawca mając na uwadze powyższe zwraca się z pytaniem, co w przypadku gdy
Wykonawca nie będzie w stanie z przyczyn od siebie niezależnych (siła wyższa) wykonać
przedmiotu zamówienia np. ustawodawca może dokonać przesunięcia terminów egzaminu lub
zarządzić kwarantannę danej placówki Wykonawcy lub Zamawiającego, czy w takiej sytuacji
Zamawiający dopuszcza odstąpienie z dochodzenia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy,
które powstały z przyczyn przez niego niezawinionych?
Dodatkowo w przypadku dokonywania zmian przez Zamawiającego, szczególnie w terminach
realizacji poszczególnych zadań, Wykonawca zwraca się o niezwłoczne przekazanie informacji,
gdyż przedmiotowe umożliwi dokonanie odpowiednich zmiany w działaniach operacyjnych u
Wykonawcy, które są niezbędne do terminowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź 11
Z uwagi na stan epidemiczny w kraju Zamawiającego jak i Wykonawcę obowiązują przepisy
sanitarne i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
W przypadku jakichkolwiek zmian terminów odbiorów i dostarczania przesyłek Zamawiający
niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie, by dać mu czas na dokonanie zmiany w
działaniach operacyjnych.
PYTANIE 12 Projektowane postanowienia umowy § 9
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o dopuszczenie możliwości dodania
Oświadczenia- Klauzula antykorupcyjna jako kolejnego załącznika do umowy w przypadku wyboru
Wykonawcy, które w związku z wprowadzoną w jego organizacji Polityką antykorupcyjną jest
załączane obligatoryjnie do wszystkich umów z kontrahentami.
W związku z powyższym Wykonawca proponuje dodanie nowego ust. o treści:
„Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zapisów określonych w klauzuli antykorupcyjnej,
stanowiącej Załącznik nr ……. do umowy”.
Odpowiedź 12
Zamawiającego dopuszcza możliwości dodania na wniosek Wykonawcy Oświadczenia- Klauzula
antykorupcyjna jako kolejnego załącznika do umowy.
Załącznik nr …..
Oświadczenie do Umowy nr……………zawartej dnia………………..
Klauzula antykorupcyjna
1. Strony Umowy zapewniają, że w związku z wykonywaniem Umowy zachowają należytą
staranność

2.

3.

4.

5.

6.

7.

i stosować się będą do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa powszechnie
obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i na terenie Unii Europejskiej w
zakresie zapobiegania działaniom o charakterze korupcyjnym zarówno bezpośrednio, jak i
działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
Każda ze Stron dodatkowo zapewnia, że w związku z wykonywaniem Umowy stosować się
będzie
do obowiązujących Strony procedur antykorupcyjnych, zgodnego z prawem rozliczania
transakcji, kosztów i wydatków, przestrzegania postanowień aktów wewnętrznych
obowiązujących Strony w zakresie przeciwdziałania konfliktowi interesów, wręczania i
przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości
zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty
gospodarcze Stron.
Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją Umowy żadna ze Stron, ani żaden
z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników,
podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie
proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, ani nie upoważniała, a także nie dokona, nie
zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej
płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową lub inną, ani też żadnej
innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:
 żadnemu członkowi zarządu lub pracownikowi Strony;
 żadnemu funkcjonariuszowi państwowemu rozumianemu jako osobie fizycznej
pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym
kraju, w którym następuje realizacja Umowy;
 żadnej partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd
państwowy;
 żadnej innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań
mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w
dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby
przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione
organy administracji publicznej w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.
Kontrahent akceptuje, że naruszenie postanowień zawartych w niniejszej klauzuli
antykorupcyjnej może spowodować rozwiązanie Umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w niej przewidzianego, zaś Kontrahentowi nie będą przysługiwać żadne
roszczenia z tego tytułu.
Każda ze Stron zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania się wzajemnie o każdym
przypadku naruszenia niniejszych postanowień. Na pisemny wniosek jednej ze Stron, druga
Strona dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania drugiej Strony,
które dotyczyć będą wykonywania Umowy zgodnie z niniejszymi postanowieniami.
W celu należytego wykonania zobowiązania, o którym mowa powyżej, każda ze Stron
zapewnia,
iż w okresie realizacji Umowy umożliwi każdej osobie działającej w dobrej wierze
dokonanie anonimowego zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: etyka@poczta-polska.pl.
Strony mają na uwadze, że sankcje ustalone w wyniku niniejszych postanowień nie
wykluczają,
nie zastępują ani nie zmieniają w żaden sposób sankcji karnych, cywilnych, dyscyplinarnych

lub administracyjnych ustanowionych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego
w Rzeczypospolitej Polskiej i na terenie Unii Europejskiej.
Podpisy osób reprezentujących Stronu Umowy nr……………. zawartej dnia………
PYTANIE 13 Załącznik nr 8 do SWZ § 4 ust. 1
Wykonawca zwraca się uprzejmą z prośbą o doprecyzowanie pojęcia „kwalifikacje zawodowe”.
Odpowiedź 13
Poprzez „kwalifikacje zawodowe” Zamawiający rozumie posiadane doświadczenie w
nadzorowaniu lub koordynowaniu usług kurierskich lub pocztowych przez osobę, która będzie
pełnić zadania związane z koordynacją i nadzorem nad kurierami realizującymi przedmiot
zamówienia w zakresie odbioru, przewozu i dostarczenia przesyłek.
PYTANIE 14 Załącznik nr 8 do SWZ § 4 ust. 2 i 3
Czy dla Zamawiającego będzie wystarczające, że w trakcie trwania umowy żądał będzie
Oświadczeń o zatrudnieniu na umowę o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 nie
częściej niż raz na kwartał dla maksymalnie 20 osób?
Wykonawca podkreśla, że spełnienie wymogu zamówienia w zakresie anonimizacji jest bardzo
czasochłonne i pracochłonne. Przygotowanie 1 zanimizowanego dokumentu wymaga co najmniej
10 minut. Na średni czas na realizacji skanu i anonimizacji 1 umowy składa się: wyjęcie umowy z
akt osobowych, sporządzenia skanu, anonimizacja danych, przekazanie skanu do koordynatora z
danego obszaru Pionu Kapitału Ludzkiego, skompresowanie i zabezpieczenie pliku oraz
wysyłka, wpięcie oryginału umowy do akt osobowych.
Odpowiedź 14
Zamawiający uprawniony jest do żądania Oświadczeń o zatrudnieniu na umowę o pracę osób
wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia, Zamawiający zakłada, że wystąpienie z
takim żądaniem do Wykonawcy, nie będzie następować częściej niż raz na kwartał i będzie
dotyczyć maksymalnie 20 osób
PYTANIE 15 Załącznik nr 1 do SWZ 1.2, 1.3, 1.4
Zamawiający w poszczególnych zadaniach wskazał terminy odbioru przesyłek w poszczególnych
dniach ze wskazaniem zakresu czasowego zgodnie z harmonogramem oraz w ślad za tym wskazał
terminy dostarczenia przesyłek ze wskazaniem zakresu czasowego. Aby Wykonawca mógł
dochować minimalnych terminów na doręczenie powinien odebrać przesyłki dnia poprzedniego w
godzinach, które pozwolą mu zgodnie z regulaminem świadczonej usługi kurierskiej spełnić
oczekiwania Zamawiającego.
W związku z powyższym Wykonawca wnosi do Zamawiającego o korektę poniższych zapisów:
Zadanie II egzamin maturalny godziny odbioru ze szkół ponadpodstawowych od 14.00 do 15.00;
Zadanie III egzamin ośmioklasisty godziny odbioru ze szkół podstawowych od 12.00 do 15.00;
Zadanie IV matura poprawkowa godziny odbioru ze szkół/ośrodków egzaminacyjnych od 13.30 do
15.00.
Odpowiedź 15
Zamawiający może na wniosek Wykonawcy skorygować godziny odbiorów przesyłek ze szkół.
Dopuszczalne korekty godzin odbioru przesyłek ze szkół.
Zadanie II egzamin maturalny - godziny odbioru ze szkół ponadpodstawowych od 14.00 do 15.00;

Zadanie IV matura poprawkowa - godziny odbioru ze szkół/ośrodków egzaminacyjnych od
13.30 do 15.00.
Zadanie III egzamin ośmioklasisty - godziny odbioru ze szkół podstawowych:
24 maja od 13.00 do 15.00;
25 maja od 12.30 do 15.00;
26 maja od 12.15 do 15.00;
Godziny rozpoczęcia odbiorów ze szkół uzależnione są od czasu trwania egzaminów w
poszczególne dni.

2. Na

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

2.1.Zmianie treści załącznika nr 8 do SWZ,
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 8 do SWZ, dodając lub zmieniając zapisy w wynikające
z udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawcy.
2.2 Zmianie treści załącznika nr 1 do SWZ
Zmiana w załączniku nr 1 –OPZ polega na dodaniu nowego pkt 4.1 (wynikającego z udzielonych
odpowiedzi) oraz na zmianie zapisu w pkt 1.5.2. pkt 2), który otrzymuje nowe brzmienie:
2) 24 maja 2022 r. w godzinach do 12:00 i dostarczyć do dnia 26 maja 2022 r. do 14:00 do szkół
zawodowych 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.
oraz zastąpieniu sformułowania WSPÓLNE DLA CZĘŚCI 1 i 2 w pkt. 3 na sformułowanie DLA CZĘŚCI 1

2.3 Zmianie treści załącznika nr 2 do SWZ
Zmiana w załączniku nr 2 – formularzu ofertowym dotyczy zmiany treści TABELI 4, usunięcie
błędnego zapisu w poz. 5 kol. 6.

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 2021/BZP
00304048/01

5. Zamawiający treść niniejszej modyfikacji zamieszcza na stronie internetowej
prowadzonego postępowania i jednocześnie z dniem 15.12.2021r.:

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

6. Pozostałe postanowienia SWZ oraz termin składania ofert pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego
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Dyrektor

