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Kraków, 2013-02-11
WOA/271-07/13-matura 2013

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: Przygotowanie do druku, druk
i konfekcjonowanie zestawów zadań egzaminacyjnych do ustnego egzaminu maturalnego
w 2013 r. z języków obcych nowożytnych, przeprowadzanego w szkołach na terenie trzech
województw objętych działaniem OKE w Krakowie oraz druk i dostawa podkładu suplementu
do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i kart weryfikacji,
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (na podstawie art. 38.1 Ustawy
Prawo zamówień publicznych):
Pytanie 1
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Wyjaśnienie
Zamawiający nie potwierdza przedstawionego przez Wykonawcę wyliczenia dotyczącego
liczby i rodzaju kart wchodzących w skład zestawów „bez określenia poziomu”. Obliczenie
dotyczące zestawów na poziomie podstawowym i rozszerzonym jest prawidłowe,
z wyłączeniem informacji dot. języka ukraińskiego (w tym języku występuje tylko
zapotrzebowanie na zestaw „bez określenia poziomu”).
Zamawiający, dla wyjaśnienia sporządził dodatkowo arkusz kalkulacyjny stanowiący
załącznik nr 9a do SIWZ, umożliwiający obliczenie liczby drukowanych kart dla każdego
języka i poziomu.
Pytanie 2

Wyjaśnienie
W związku z systemową możliwością dokonywania zmian przez przystępujących do
egzaminu maturalnego w terminie po ogłoszeniu postępowania przetargowego, możliwa
będzie konieczność zmiany określonego wstępnie w SIWZ zakresu zmówienia. Zarówno
rodzaj, jak i liczba zestawów może być zmieniona w niewielkim zakresie. Ostateczny rodzaj
zestawów do drukowania i ich liczba dostępna będzie po przekazaniu bazy danych
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wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Nie jest zatem możliwe określenie zakresu
możliwych zmian na tym etapie postępowania przetargowego, co zdaniem Zamawiającego
nie stanowi przeszkody do złożenia poprawnej oferty.
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu mówiącego o terminie załatwienia reklamacji,
który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, paragraf 4, ust. 3 „Reklamacje stwierdzonych braków
w liczbie i jakości zestawów egzaminacyjnych powstałe z winy Wykonawcy, załatwiane będą
przez Wykonawcę niezwłocznie (do 8 godzin po zgłoszeniu) i polegać będą na wymianie lub
uzupełnieniu brakujących zestawów w miejscach dostawy, w których takie wady
stwierdzono”?
Jeżeli tak, to Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie innego, dłuższego dopuszczalnego
terminu załatwienia ww. reklamacji.
Wyjaśnienie
Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3 do SIWZ, § 4, ust. 3, który otrzymuje
brzmienie:
„Reklamacje stwierdzonych braków w liczbie i jakości zestawów egzaminacyjnych
powstałe z winy Wykonawcy, załatwiane będą przez Wykonawcę niezwłocznie po ich
zgłoszeniu i polegać będą na wymianie lub uzupełnieniu brakujących zestawów
w miejscach przeznaczenia, w których takie wady stwierdzono. Termin dostarczenia
reklamowanych zestawów do miejsca stwierdzenia wad, to godzina 15:00 dnia
następnego po zgłoszeniu reklamacji.”
Równocześnie informujemy, że:
1. W związku z postawionymi pytaniami, i udzielonymi wyjaśnieniem nie są spełnione
przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP do przedłużenia terminu na
składanie ofert.
2. Przedstawione wyżej wyjaśnienia, oraz zmiany treści załącznika nr 3 do SIWZ są
wiążące dla uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanych ofertach.

Do wiadomości: Uczestnicy postępowania.
Strona internetowa OKE w Krakowie.
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