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WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
W odpowiedzi na skierowane do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie zapytania
dot. treści specyfikacji w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
w którym przedmiotem zamówienia jest:
- Świadczenie usług kurierskich na obszarze kraju, ze szczególnym uwzględnieniem
obszaru województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego, które obejmuje swoją
statutową działalnością Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, polegających na
odbiorze i dostawach przesyłek (w większości poufnych) pomiędzy OKE i szkołami oraz
innymi instytucjami na terenie wyżej wymienionych województw,
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (na podstawie art. 38.1 Ustawy
Prawo zamówień publicznych):
Pytanie
1. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia lub zmiany zapisów w SIWZ pkt. IIIOpis przedmiotu zamówienia: Dla każdej przesyłki w ramach niniejszego zamówienia,
Wykonawca dostarcza niewypełnione lub wstępnie wypełnione wg. dyspozycji
Zamawiającego, nalepki adresowe-listy przewozowe z odpowiednią dla kontroli rozliczeń.
(….) świadczy usługi
wypełniania nalepek adresowych na oddzielnych zasadach
niewliczonych do wartości nadania za dany rodzaj przesyłki, usługa taka jest opodatkowana
podatkiem VAT w wysokości 23 %. Nalepka adresowa i listy przewozowe stanowią dwa
oddzielne dokumenty. Zmiany zapisów powinny zostać ujęte w Załączniku nr 3 do SIWZ –
projekt umowy w § 4 pkt. 9 i 11.
Wyjaśnienie
Zamawiający

w pkt. III SIWZ, zapisem o treści cyt.: „Dla każdej przesyłki
w ramach niniejszego zamówienia, Wykonawca dostarcza niewypełnione lub wstępnie wypełnione wg
dyspozycji Zamawiającego, nalepki adresowe – listy przewozowe z odpowiednią dla kontroli i rozliczeń ilością
kopii. Każdy list przewozowy powinien posiadać unikatowy numer umożliwiający śledzenie przesyłek i ich
identyfikację.”, zobowiązał Wykonawcę do dostarczania do każdej przesyłki listu
przewozowego inaczej nazwanego nalepką adresową (jest to ten sam dokument naklejany na
przesyłkę zawierający adres nadawcy i odbiorcy, wagę przesyłki i dyspozycje o jej rodzaju).
Jeżeli, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego dodatkowo wymagane będzie opisanie tych
listów przewozowych, co jest u wykonawcy oddzielnie płatną usługą, cenę za świadczenie tej
usługi należy uwzględnić w cenie oferty za dostarczenie oszacowanej w zamówieniu liczby
przesyłek zgodnie z zapisem pkt. XVI ust. 2 SIWZ, który wskazuje, że:
„Cenę netto za jednostkę miary w kolumnie 5 Formularza cenowego (zał. nr 2 do SIWZ) należy ustalić
z uwzględnieniem wszystkich spodziewanych kosztów ponoszonych dla realizacji zamówienia, w zakresie
opisanym w SIWZ…..”

Zamawiający nie znajduje uzasadnienia, dla zmiany zapisów SIWZ w zakresie, którego
dotyczyło pytanie, poza opisanymi niżej.

Pytanie
2. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zapisów w SIWZ – Załącznik nr 3 – Umowa –
projekt, w § 4 – Wykonawca zobowiązuje się do: w pkt 3 podanego paragrafu,
wprowadzenie informacji o opłacie dodatkowej za warunki szczególne. (….) świadczy takie
usługi z opłatą dodatkową."
Wyjaśnienie
Zamawiający w § 4 pkt 3 Załącznika nr 3 tj. w projekcie umowy, zobowiązuje wykonawcę
do cyt.: „Dużej staranności przy przewożeniu przesyłek. Przesyłki będą traktowane jakby
były opisane: „góra/dół”, „nie przewracać.” – z czego nie wynika, że żąda wykonywania
usług szczególnych za dodatkową opłatą.
Zamawiający nie znajduje uzasadnienia, dla zmiany zapisów SIWZ w zakresie, którego
dotyczyło pytanie, poza opisanymi niżej.
Równocześnie informujemy, że:
1. W związku z postawionymi pytaniami, i udzielonymi wyjaśnieniami nie są spełnione
przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP do przedłużenia terminu na składanie ofert;
2. W załączniku nr 3 do SIWZ – projekcie umowy, zmianie ulega treść następujących
zapisów:
- § 4 pkt. 3 otrzymuje treść: „Zachowania staranności przy przewożeniu przesyłek.”
- § 4 pkt. 9 otrzymuje treść: „Wypełnienia listów przewozowych do wskazanych przesyłek.”
- § 4 pkt. 11 otrzymuje treść: „Dostarczenia listów przewozowych w odpowiedniej dla
kontroli i rozliczeń liczbie kopii, wypełnionych na podstawie bazy danych Zamawiającego
dla wybranych przez Zamawiającego akcji wysyłkowych i niewypełnionych dla pozostałych
przesyłek.”
- w § 4 dodano pkt. 12 o treści: „Wprowadzenia informacji o opłatach dodatkowych za
warunki szczególne świadczenia usług.”
Do wiadomości:
Uczestnicy postępowania.
Strona internetowa OKE w Krakowie.
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