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 Poznań, dnia 18 marca 2021 r. 
 
OKEP–WOA–260/2/2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 
negocjacji „Dostarczenie przesyłek podlegaj ących szczególnej ochronie do wskazanych 
odbiorców” 
 
 
 Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający w odpowiedzi 
na zadane pytania wyjaśnia co następuje: 
 
Pytanie 1: 
Wykonawca pyta czy Zamawiaj ący przyjmie, Ŝe godzin ą graniczn ą nadania przesyłki 
będzie godzina 15:00. Czy nadanie b ędzie si ę odbywało bezpo średnio przez 
Zamawiaj ącego w placówce pocztowej na terenie wskazanych pow iatów – 
w najbli Ŝszej placówce, zbiorczo w innej, b ądź w inny sposób (np. blisko miejsca 
zamieszkania osoby nadaj ącej)? Wykonawca pyta czy Zamawiaj ący będzie miał na 
uwadze, aby nadanie nie miało miejsca w Agencjach P ocztowych? 
 
Odpowiedź: Z uwagi na moŜliwość wydłuŜenia czasu trwania egzaminu lub zmianę godziny 
rozpoczęcia albo inne sytuacje losowe, których obecnie nie moŜna przewidzieć, 
Zamawiający nie jest w stanie określić godziny granicznej nadania przesyłki przez szkołę. 
Dyrektor szkoły lub upowaŜniona osoba będzie nadawać przesyłkę w najbliŜszym 
działającym punkcie nadawczym.  
Zamawiający ma na uwadze, Ŝe usługa będzie realizowana we wszystkich punktach 
nadawczych, w których jest to technicznie moŜliwe. 
 
Pytanie 2: 
Wykonawca pyta czy Zamawiaj ący dopuszcza, aby Wykonawca przekazał druki 
manipulacyjne – nalepki adresowe do szkół celem pra widłowego wypełnienia zgodnie 
z wytycznymi z tygodniowym wyprzedzeniem? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na dostarczenie przez Wykonawcę druków 
manipulacyjnych do szkół. Zamawiający wyraŜa natomiast zgodę na dostarczenie 
Zamawiającemu przez Wykonawcę do siedziby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  
w Poznaniu (w określonym przez Zamawiającego terminie) druków manipulacyjnych, które 
Zamawiający na swój koszt przekaŜe do szkół, wraz ze wzorem ich prawidłowego 
wypełnienia. Druk manipulacyjny zawierać moŜe wyłącznie: oznaczenie Nadawcy i Adresata, 
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numer umowy z Wykonawcą, wskazanie, Ŝe opłatę uiszcza Adresat, typ przesyłki oraz 
numer nadawczy przesyłki. 
 
Pytanie 3: 
Wykonawca prosi o wyra Ŝenie zgody na podpisanie o świadczenia o akceptacji faktur 
otrzymywanych w formie elektronicznej, które zawart e będzie w projekcie umowy. 
Wykonawca prosi o modyfikacj ę warunków okre ślonych w Zał ączniku nr 5 projekcie 
umowy do SWZ § 3 ust. 4 na nast ępujący:  
„4.Wskazany na białej liście numer rachunku bankowego jest rachunkiem wirtualnym, który 
jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy uwidocznionym w Wykazie 
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług. Za dzień 
zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bakowego Wykonawcy. Wykonawca 
po zakończeniu okresu rozliczeniowego stanowiącego miesiąc kalendarzowy w terminie 7 
dni wystawi fakturę VAT”. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na podpisanie oświadczenia o akceptacji faktur 
otrzymywanych w formie elektronicznej. Zamawiający w projekcie umowy stanowiącym 
Załącznik nr 5 do SWZ w § 3 ust. 5 wyraził zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. 
Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zapisu Załącznika nr 5 do SWZ projektu umowy 
w § 3 ust. 4 na następujący: 
4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury 
wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia. Zamawiający 
dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  
na fakturze pod warunkiem, Ŝe jest to rachunek bankowy umieszczony na białej liście 
podatników lub wskazany na białej liście numer rachunku bankowego jest rachunkiem 
wirtualnym, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy uwidocznionym 
w Wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług. 
Za dzień zapłaty uwaŜany będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na następujące zapisy: 

1) Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bakowego Wykonawcy.  
2) Wykonawca po zakończeniu okresu rozliczeniowego stanowiącego miesiąc 

kalendarzowy w terminie 7 dni wystawi fakturę VAT”. Zamawiający dodatkowo 
wskazuje, Ŝe termin wystawienia faktury określają obowiązujące przepisy prawa.  

  
Pytanie 4: 
Wykonawca prosi o modyfikacj ę warunków okre ślonych w Zał ączniku nr 5 projekcie 
umowy do SWZ § 3 ust. 3 na nast ępujący: 
„3. Nale Ŝności z tytułu kar umownych mog ą być potr ącane z nale Ŝytego 
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku opó źnienia w płatno ści obci ąŜeniowej noty 
ksi ęgowej wystawionej przez Zamawiaj ącego.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na modyfikację warunków określonych 
w Załączniku nr 5 projekcie umowy do SWZ § 3 ust. 3.  
 
Pytanie 5: 
Wykonawca prosi o wykre ślenie lub obni Ŝenie kar umownych poprzez zmian ę zapisu 
§ 4 ust. 1 (Zał ącznik nr 5 projekcie umowy do SWZ) – proponuj ąc zapis: 
„1. Zamawiaj ący ma prawo obci ąŜyć Wykonawc ę karą umown ą w wysoko ści 0,2% 
ceny zamówienia brutto okre ślonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za ka Ŝdą dobę 
przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. 
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Za przekroczenie terminu uwa Ŝa się niedostarczenie nawet jednej Przesyłki zgodnie 
z postanowieniami  § 2 niniejszej umowy. Ł ączna maksymalna wysoko ść kar 
umownych wynosi 10% ceny zamówienia brutto. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. Terminowa dostawa przesyłek ma  
dla Zamawiającego, poza zapewnieniem ich bezpieczeństwa, znaczenie priorytetowe. Prace 
egzaminacyjne znajdujące się w przesyłkach muszą być przygotowane do ocenienia 
(rozpakowane, przygotowane i rozwiezione do ośrodków oceniania), a następnie ocenione 
w wyznaczonych  terminach. Opóźnienie w dostawie przesyłek spowoduje daleko idące 
konsekwencje dla tysięcy zdających egzaminy uczniów z uwagi na określone prawem 
terminy ogłoszenia wyników i rekrutacji do szkół.  
 
Pytanie 6: 
Wykonawca prosi o dopuszczenie wzoru adresowania pr zesyłki „OKE” z adresem 
miejsca przeznaczenia przesyłki. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, Ŝe przesyłki będą adresowane zgodnie z informacją 
podaną w Załączniku nr 1 do SWZ, tj.: 

1) przesyłki z powiatu gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, 
strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego adresowane 
będą do Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie 
Wielkopolskim, 

2) przesyłki z powiatów krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, 
zielonogórskiego, Ŝarskiego, Ŝagańskiego adresowane będą do V Liceum 
Ogólnokształcącego w Zielonej Górze, 

3) przesyłki z powiatu jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, 
ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego adresowane będą 
do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, 

4) przesyłki z powiatu kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego 
adresowane będą do Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, 

5) przesyłki z powiatu gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, 
rawickiego adresowane będą do Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Lesznie, 

6) przesyłki z powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, 
wałeckiego, złotowskiego adresowane będą do Szkoły Podstawowej nr 11 
w Pile, 

7) przesyłki z powiatu gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, 
nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, 
śremskiego, średzkiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego, wrzesińskiego 
adresowane będą do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, 

8) przesyłki z powiatu białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, 
koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego 
adresowane będą do I Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie, 

9) przesyłki z powiatu choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, 
gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, 
pyrzyckiego, stargardzkiego i m. Świnoujście adresowane będą 
do I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, 

zatem część przesyłek, nadanych z powiatów wskazanych w pkt. 7) powyŜej, będzie 
adresowana do OKE w Poznaniu.  
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Dodatkowo Zamawiający wskazuje, Ŝe dopuszcza, na Ŝyczenie Wykonawcy, dodatkowe 
oznaczenie przesyłki naklejką wyłącznie z napisem „OKE” bez wskazania adresu Komisji, co 
opisano w SWZ, w części III.pkt 1. 
 
Pytanie 7: 
Wykonawca zwraca si ę z prośbą o doprecyzowanie sposobu przekazania oraz 
rozliczania przesyłek do miejsca dostarczenia – czy  przesyłki winny by ć dostarczone 
zbiorczo? Wykonawca pyta, czy na etapie dor ęczenia przesyłek do lokalizacji 
wskazanych w SWZ, Zamawiaj ący dopuszcza zastosowanie dokumentów 
oddawczych, które b ędą potwierdzeniem odbioru przedmiotowych przesyłek. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby przesyłki były dostarczone zbiorczo.  
Zamawiający przewiduje stosowanie dokumentów odbiorczych utworzonych przez niego. 
Dokumenty te tworzone będą w taki sposób, Ŝe osoba odbierająca przesyłki wprowadzi 
numer nadawczy kaŜdej doręczanej przesyłki. Po zakończeniu wprowadzania przedstawiciel 
Zamawiającego wygeneruje dokument z numerami odebranych przesyłek w dwóch 
egzemplarzach, z których jeden przekaŜe doręczycielowi.  
 
Pytanie 8: 
Wykonawca wnosi, o zaakceptowanie zmian w tre ści SWZ i Zał ączniku nr 5 do SWZ  
w sprawie specjalnych zasad dotycz ących sposobu świadczenia usług, maj ących  
na celu ochron ę pracowników Wykonawcy przed niebezpiecze ństwem zara Ŝenia 
koronawirusem SARS-CoV-2 i chorob ą Covid-19. 
Dodatkowo Wykonawca pyta co w przypadku, gdy Wykona wca nie b ędzie w stanie  
z przyczyn od siebie niezale Ŝnych (siła wy Ŝsza) wykona ć przedmiotu zamówienia,  
np. ustawodawca mo Ŝe zarządzić kwarantann ę danej placówki Wykonawcy lub 
Zamawiaj ącego? Czy w takiej sytuacji Zamawiaj ący dopuszcza odst ąpienie 
z dochodzenia wszelkich roszcze ń w stosunku do Wykonawcy, które powstały 
z przyczyn przez niego niezawinionych?  
 
Odpowiedź: Wykonawca nie wskazał konkretnie, o jaki zakres zmian wnosi w treści SWZ 
oraz Załączniku nr 5 do SWZ w związku z ochroną pracowników Wykonawcy przed 
niebezpieczeństwem zaraŜenia koronawirusem SARS-CoV-2, dlatego teŜ Zamawiający nie 
wyraŜa zgody na modyfikację poprzez dodanie tak ogólnie wskazanych sformułowań. 
Zamawiający podkreśla jednak, Ŝe pierwszeństwo przed postanowieniami umowy zawsze 
będą miały bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i stosowne decyzje administracyjne 
i w przypadku tego rodzaju zakazów modyfikacja umowy nastąpi z mocy prawa.  
Zamawiający nie przewiduje odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie umowy 
z przyczyn przez niego niezawinionych. W szczególności Zamawiający wskazuje, Ŝe § 4. 
ust.1. projektu umowy przewiduje moŜliwość obciąŜenia Wykonawcę karami umownymi tylko 
w ściśle określonych przypadkach, gdy Wykonawca ponosi winę za niedoręczenie przesyłki. 
Odnosząc się do przykładów podanych przez Wykonawcę, tj. kwarantanny placówki 
Zamawiający wskazuje, Ŝe kwestię niewykonania umowy z powodu siły wyŜszej, 
obiektywnych przyczyn, niezaleŜnych od stron umowy regulują bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa w sposób chroniący Wykonawcę i nie ma potrzeby ich cytowania  
w projekcie umowy. 
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Pytanie 9: 
Wykonawca prosi o wydłu Ŝenie terminu składania ofert do 31 marca 2021 roku.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 

 
 
 
 

DYREKTOR 
                    Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
                        w Poznaniu 
 

             /-/ Marcjanna Klessa 
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