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     Poznań, dnia 4 marca 2022 r. 
OKEP–WOA.260.3.2022 

 
 

 
 
 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 
negocjacji „Dostarczenie przesyłek podlegających 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 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający w odpowiedzi 
na zadane pytania wyjaśnia co następuje: 
 
Pytanie 1:  
Wykonawca pyta czy Zamawiający przyjmie, że godziną graniczną nadania przesyłki 
będzie godzina 15:00? Czy nadanie będzie się odbywało bezpośrednio przez 
Zamawiającego w placówce pocztowej na terenie wskazanych powiatów – 
w najbliższej placówce, zbiorczo w innej, bądź w inny sposób (np. blisko miejsca 
zamieszkania osoby nadającej)? Wykonawca pyta czy Zamawiający będzie miał 
na uwadze, aby nadanie nie miało miejsca w Agencjach Pocztowych? 
 
Odpowiedź: Z uwagi na możliwość wydłużenia czasu trwania egzaminu lub zmianę godziny 
rozpoczęcia albo inne sytuacje losowe, których obecnie nie można przewidzieć, 
Zamawiający nie jest w stanie określić godziny granicznej nadania przesyłki przez szkołę. 
Dyrektor szkoły lub upoważniona osoba będzie nadawać przesyłkę w najbliższym 
działającym punkcie nadawczym.  
Zamawiający ma na uwadze, że usługa będzie realizowana we wszystkich punktach 
nadawczych, w których jest to technicznie możliwe. 
 
Pytanie 2:  
Wykonawca pyta czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca przekazał druki 
manipulacyjne – nalepki adresowe do szkół celem prawidłowego wypełnienia zgodnie 
z wytycznymi z tygodniowym wyprzedzeniem? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie przez Wykonawcę druków 
manipulacyjnych do szkół. Zamawiający wyraża 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 przekaże do szkół, wraz ze wzorem ich prawidłowego 
wypełnienia. Druk manipulacyjny zawierać może wyłącznie: oznaczenie Nadawcy i Adresata, 
numer umowy z Wykonawcą, wskazanie, że opłatę uiszcza Adresat, typ przesyłki oraz 
numer nadawczy przesyłki. 
 
 
 

Wszyscy WYKONAWCY 
uczestniczący w nw. postępowaniu 
prowadzonym przez  
Okręgową Komisję Egzaminacyjną  
w Poznaniu 
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Pytanie 3:  
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów Załącznika nr 5 projektu umowy w § 3 ust. 1 
na następujący: 
„1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące 
iloczyn liczby Przesyłek przyjętych do dostarczenia i cenę jednostkową Przesyłki 
w kwocie ……………… zł netto (słownie zł: ………….) powiększoną o podatek 
od towarów i usług (VAT), to jest …………………. zł (słownie zł: ………………..).” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 
Przesyłek do wskazanych odbiorców. 
 
Pytanie 4: 
Wykonawca prosi o zmianę zapisów Załącznika nr 5 projektu umowy w § 3 ust. 4 
poprzez określenie dnia zapłaty według powszechnie stosowanej formy w obrocie 
gospodarczym: 
„Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego 
na FV. Na przelewie Zamawiający zobowiązany jest określić tytuł wpłaty „FV Nr ….. Umowa 
ID nr ………………….” 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na następujący zapis: 
Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bakowego Wykonawcy wskazanego 
na FV. 
 
Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis:  
Na przelewie Zamawiający zobowiązany jest określić tytuł wpłaty „FV Nr …………….. 
Umowa ID nr ……………….”, o ile taki numer zostanie umowie nadany. 
 
Pytanie 5:  
Wykonawca prosi o modyfikację zapisów określonych w Załączniku nr 5 projekcie 
umowy do SWZ § 4 ust. 2 na następujący: 
„2. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia naliczonych kar umownych poprzez 
wystawienie stosowanej noty księgowej z terminem płatności 14 dni kalendarzowych 
od daty doręczenia Wykonawcy, po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego 
zasadność i wysokość naliczonej kary umownej.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację warunków określonych 
w Załączniku nr 5 projekcie umowy do SWZ § 4 ust. 2.  
 
Pytanie 6:  
Wykonawca prosi o wykreślenie lub obniżenie kar umownych poprzez zmianę zapisu 
§ 4 ust. 1 (Załącznik nr 5 projekt umowy do SWZ) – proponując zapis: 
„1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2% 
ceny zamówienia brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdą dobę 
przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. 
Za przekroczenie terminu uważa się niedostarczenie nawet jednej Przesyłki zgodnie 
z postanowieniami § 2 niniejszej umowy. Łączna maksymalna wysokość kar 
umownych wynosi 10% ceny zamówienia brutto.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża 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 
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konsekwencje dla tysięcy zdających egzaminy uczniów z uwagi na określone prawem 
terminy ogłoszenia wyników i rekrutacji do szkół.  
 
Pytanie 7:  
Wykonawca prosi o dopuszczenie wzoru adresowania przesyłki „OKE” z adresem 
miejsca przeznaczenia przesyłki. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że 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, żarskiego, żagańskiego 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 tylko część przesyłek, nadanych z powiatów wskazanych w pkt. 7) powyżej, będzie 
adresowana do OKE w Poznaniu.  
Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że dopuszcza, na życzenie Wykonawcy, dodatkowe 
oznaczenie przesyłki naklejką wyłącznie z napisem „OKE” bez wskazania adresu Komisji, 
co opisano w SWZ, w części III.pkt 1. 
 
Pytanie 8:  
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie sposobu przekazania oraz 
rozliczania przesyłek do miejsca dostarczenia – czy przesyłki winny być dostarczone 
zbiorczo? Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie przesyłek, np. w dwóch 
transzach, z zachowaniem terminu doręczenia? Wykonawca pyta, czy na etapie 
doręczenia przesyłek do lokalizacji wskazanych w SWZ, Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie dokumentów oddawczych, które będą potwierdzeniem odbioru 
przedmiotowych przesyłek. Czy Zamawiający może precyzyjnie określić ilość 
przesyłek dla zbiorczej weryfikacji w miejscach zbiorczych? 
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby przesyłki były dostarczone zbiorczo.  
Zamawiający określił w SWZ, że Przesyłki mają być dostarczone w terminie do 2 dni 
roboczych licząc od daty nadania Przesyłki, nie później jednak niż drugiego dnia roboczego 
do godziny 12:00. Zamawiający nie dopuszcza, aby w dniu dostarczenia Przesyłek 
do wskazanych odbiorców odbyło się to w kilku transzach. 
Zamawiający przewiduje stosowanie dokumentów odbiorczych utworzonych przez niego. 
Dokumenty te tworzone będą w taki sposób, że osoba odbierająca przesyłki wprowadzi 
numer nadawczy każdej doręczanej przesyłki. Po zakończeniu wprowadzania przedstawiciel 
Zamawiającego wygeneruje dokument z numerami odebranych przesyłek w dwóch 
egzemplarzach, z których jeden przekaże doręczycielowi.  
Szacunkowa liczba Przesyłek, które będą dostarczane do wskazanych odbiorców w danym 
dniu zostały określone w Załączniku nr 1 do SWZ. Precyzyjne określenie ilości przesyłek 
na obecnym etapie nie jest możliwe.  
 
Pytanie 9:  
Wykonawca pyta co w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie  
z przyczyn od siebie niezależnych (siła wyższa) wykonać przedmiotu zamówienia,  
np. ustawodawca może 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?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie 
umowy z przyczyn przez niego niezawinionych. W szczególności Zamawiający wskazuje, że 
§ 4. ust.1. projektu umowy przewiduje możliwość obciążenia 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, że kwestię niewykonania umowy z powodu siły wyższej, 
obiektywnych przyczyn, niezależnych od stron umowy regulują bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa w sposób chroniący Wykonawcę i nie ma potrzeby ich cytowania  
w projekcie umowy. 
 
Pytanie 10:  
Wykonawca wnosi o dopuszczenie możliwości dodania Oświadczenia Klauzuli 
antykorupcyjnej jako załącznika do umowy i proponuje dodanie nowego ustępu w Załączniku 
nr 5 do SWZ projekt umowy o treści: 
„Nadawca zobowiązuje się do przestrzegania zapisów określonych w klauzuli 
antykorupcyjnej, stanowiącej Załącznik do umowy.” 
 
Odpowiedź: Z uwagi na fakt, iż proponowany zapis dotyczy wyłącznie jednego potencjalnego 
oferenta, Zamawiający nie wyraża zgody. Jego akceptacja bowiem wskazywać mogłaby 
na preferowanie jednego Wykonawcy, z ograniczeniem zasady konkurencyjności. 
 
Pytanie 11:  
Wykonawca prosi o wydłużenie terminu składania ofert do 23 marca 2022 roku. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

WICEDYREKTOR 
                        Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
                               w Poznaniu 
 

                 /-/ Marcin Jakubowski  

Załączniki: 
- Projekt umowy. 


