
 
 
 

HM (61) 8-540-163  61-655  Poznań, ul. Gronowa 22 
                           .   Regon  631286835,   NIP 778 13 56 875   
                             tel.  61 854 01 60,    fax  61 852 14 41 

1 

 Poznań, dnia 25 marca 2021 r. 
 
OKEP–WOA–260/3/2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 
negocjacji „Odbiór ze szkół przesyłek podlegaj ących szczególnej ochronie i ich dostarczenie 
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 w przypadku bardzo du Ŝej ilo ści materiału z jednego punktu 
Zamawiaj ący mo Ŝe sporz ądzić 2 paczki zamiast 1? Dodatkowo Wykonawca wnioskuje 
o zmian ę rozdziału III punktu 7b tiret 5 na nast ępujący:  
„-zabezpieczenia Przesyłek w taki sposób, aby nie d oszło do ich uszkodzenia”. 
 
Odpowiedź: W Załączniku nr 1 do SWZ oznaczono przesyłkę X, co oznacza, Ŝe z jednej 
szkoły będzie odbierana tylko jedna paczka.  
Ponadto Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisu SWZ w rozdziale III pkt 7b tiret 5. 
 
Pytanie 2: 
Wykonawca wnosi o wykre ślenie zapisu z SWZ rozdział III pkt 7b tiret 3 doty czącego 
wyposa Ŝenia ka Ŝdego pojazdu w środek ł ączności umo Ŝliwiaj ący stały kontakt  
z Wykonawc ą. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. Poprzez wyposaŜenie w środek łączności 
Zamawiający rozumie moŜliwość kontaktu telefonicznego z kurierem, co dookreślone zostało 
w SWZ rozdział III pkt 7b tiret 3 „zorganizowania w uzgodnieniu z Zamawiającym sposobu 
monitorowana i kontroli realizacji usługi przez kurierów w terenie – Zamawiający musi 
otrzymać imienny wykaz kurierów i numery ich telefonów”.  
 
Pytanie 3: 
Wykonawca wnosi o zmian ę zapisów Zał ącznika nr 6 projektu umowy w § 8 ust. 1 
na nast ępujący: 
„1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie stanowi ące 
iloczyn liczby nadanych Przesyłek i cen ę jednostkow ą Przesyłki w kwocie 
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……………… zł netto (słownie zł: ………….) powi ększon ą o podatek od towarów i usług 
(VAT), to jest …………………. zł (słownie zł: ………………..).”  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. Przedmiotem zamówienia jest odbiór Przesyłek 
ze Szkół i ich dostarczenie do wskazanych odbiorców. 
 
Pytanie 4: 
Wykonawca prosi o modyfikacj ę warunków okre ślonych w Zał ączniku nr 6 projekcie 
umowy do SWZ w § 8 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”. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wskazał w Załączniku nr 6 projekcie umowy do SWZ w § 8 ust. 4 
następujący zapis: 
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 następujący zapis: 
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bakowego Wykonawcy.  
 
Pytanie 5: 
Wykonawca prosi o wyra Ŝenie zgody na podpisanie o świadczenia o akceptacji faktur 
otrzymywanych w formie elektronicznej lub dodanie d o treści Zał ącznika nr 6 projektu 
umowy w § 8 stosowanych zapisów: 
„Odbiorca zobowi ązuje si ę: 

a) do aktywowania funkcji generowania informacji zw rotnych w postaci 
autorespondera i ka Ŝdorazowego automatycznego potwierdzania otrzymania 
wiadomo ści z wykorzystaniem tej funkcji, lub 

b) przekazywania ka Ŝdorazowo na adres Wystawcy informacji zwrotnej 
potwierdzaj ącej odbiór faktury. Informacja zwrotna potwierdzaj ąca odbiór 
faktury, b ędzie zawierała dat ę otrzymania faktury przez Odbiorc ę, przez któr ą 
rozumie ć naleŜy dat ę wpływu faktury na adres skrzynki pocztowej Nabywcy .”  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na podpisanie oświadczenia o akceptacji faktur 
otrzymywanych w formie elektronicznej. Zamawiający wyraŜa zgodę na następujący zapis 
w Załączniku nr 6 projekcie umowy w § 8 pkt 5. 
„5. Zamawiający wyraŜa zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Zamawiający 
zobowiązuje się do przekazywania kaŜdorazowo na adres Wykonawcy informacji zwrotnej 
potwierdzającej odbiór faktury. Informacja zwrotna potwierdzająca odbiór faktury, będzie 
zawierała datę otrzymania faktury, przez którą rozumieć naleŜy datę wpływu faktury na adres 
skrzynki pocztowej Zamawiającego.”  
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Pytanie 6: 
Wykonawca prosi o wykre ślenie lub obni Ŝenie kar umownych poprzez zmian ę zapisu 
§ 6 ust. 1 i 3 (Zał ącznik nr 6 projekt umowy do SWZ) – proponuj ąc zapis: 
„1. Zamawiaj ący ma prawo do obci ąŜenia Wykonawcy nast ępuj ącymi karami 
umownymi: 

a) za utrat ę Przesyłki – kara umowna w wysoko ści 5% ceny zamówienia brutto, 
wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy 

b) za dostarczenie Przesyłki w stanie wskazuj ącym na jej nieuprawnione otwarcie 
albo Przesyłki naruszonej, o której mowa w § 4 ust.  2 niniejszej umowy – kara 
umowna w wysoko ści 5% ceny zamówienia brutto, wskazanej w § 8 ust. 1 
niniejszej umowy. 

3. Łączna maksymalna wysoko ść kar umownych wynosi 10% ceny zamówienia 
brutto.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na następujący zapis w § 6 ust. 1 (Załącznik nr 6 
projekt umowy do SWZ): 
„1. Zamawiający ma prawo do obciąŜenia Wykonawcy następującymi karami umownymi: 

c) za utratę Przesyłki – kara umowna w wysokości 5% ceny zamówienia brutto, 
wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy 

d) za dostarczenie Przesyłki w stanie wskazującym na jej nieuprawnione otwarcie albo 
Przesyłki naruszonej, o której mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy – kara umowna 
w wysokości 5% ceny zamówienia brutto, wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy”. 

Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisu w § 6 ust. 3 (Załącznik nr 6 projekt umowy 
do SWZ) na następujący: 
„3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 10% ceny zamówienia brutto.” 
 
Pytanie 7: 
Wykonawca wnosi, o zaakceptowanie zmian w tre ści SWZ i Zał ączniku nr 6 (projekt 
umowy) 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 dokona ć przesuni ęcia terminów egzaminu lub zarz ądzić 
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 6 (projekt umowy) 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 § 6. 
ust.1. projektu umowy przewiduje moŜliwość obciąŜenia Wykonawcę karami umownymi tylko 
w ściśle określonych przypadkach, gdy Wykonawca ponosi winę za niedoręczenie przesyłki. 
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Odnosząc się do przykładów podanych przez Wykonawcę, tj. przesunięcie terminów 
egzaminów maturalnych bądź 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. 
 
Pytanie 8: 
Wykonawca prosi o wydłu Ŝenie terminu składania ofert do 7 kwietnia 2021 rok u. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 

 
 
 

DYREKTOR 
                    Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
                        w Poznaniu 
 

             /-/ Marcjanna Klessa 
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