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WOA.260.03.2021 – kurier 2022

Kraków dn. 17-12-2021r.
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ
W odpowiedzi na skierowane do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
zapytania dot. treści specyfikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym, w którym przedmiotem zamówienia jest: świadczenie
usług kurierskich na obszarze kraju ze szczególnym uwzględnieniem województw lubelskiego,
małopolskiego i podkarpackiego, których obszar obejmuje swoją działalnością Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna w Krakowie, polegających na odbiorze i dostawach przesyłek od i do
Zamawiającego w roku 2022, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami:
Pytanie 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie
Zamawiającego od wymogu otrzymywania
(generowanych po stronie wykonawcy) zestawień nadanych przesyłek, o którym mowa w pkt. III SWZ Opis przedmiotu
zamówienia. Wykonawca udostępni Zamawiającemu bezpłatną aplikację Elektroniczny Nadawca, wspierającą proces
nadawania przesyłek a tym samym umożliwi Zamawiającemu generowanie raportów we własnym zakresie.
Aplikacja ELEKTRONICZNY NADAWCA, udostępniana przez wykonawcę zapewnia:
 Elektroniczny proces nadawania przesyłek,
 Generowanie dokumentów nadawczych,
 Szybkie przygotowanie większej ilości przesyłek do nadania,
 Łatwe zarządzanie bazą odbiorców (adresatów),
 Dostęp do pełnej dokumentacji związanej z obsługą przesyłek,
 Proste przygotowanie raportów z nadanych przesyłek.
W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowane rozwiązanie?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie może odstąpić od wymogu tworzenia zestawień nadanych
przesyłek przez Wykonawcę, co stanowi podstawę do wystawienia faktury w związku z tym, że dla
znacznej części przesyłek nadającymi w imieniu Zamawiającego są różne szkoły zlokalizowane na
obszarze trzech województw objętych działalnością OKE w Krakowie.
Pytanie 2:

Zamawiający w formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ) określa charakterystykę przesyłek
kurierskich określonych parametrem „waga”. Od 15 listopada br. Wykonawca wprowadził nową ofertę usług kurierskich,
w której zasadniczą zmianą jest uzależnienie ceny jednostkowej od formatu przesyłki.
W aktualnym cenniku zrezygnowano z wyznacznika wyłącznie masa i wprowadzono nowe formaty dla przesyłek
kurierskich, które definiowane są dopuszczalnymi wymiarami oraz maksymalną dopuszczalną masą.
Rozróżniamy 5 formatów przesyłek:
S – wymiary max.: W x S x D (9 x 40 x 65); maksymalna masa 20 kg – w tym opakowanie firmowe do 1 kg, druk
……..…….
M – wymiary max.: W x S x D (20 x 40 x 65); maksymalna masa 20 kg;
L – wymiary max.: W x S x D (42 x 40 x 65); maksymalna masa 20 kg;
XL – wymiary max.: W x S x D (60 x 60 x 70); maksymalna masa 20 kg;
2XL – wymiary max.: W + S + D nie przekracza 250 cm (max. dł = 120 cm); maksymalna masa 30 kg, z opcją
rozszerzenia do 50 kg.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację formularza cenowego i przyporządkowanie przesyłek
kurierskich w pkt I (przesyłki na obszarze kraju) i pkt II (przesyłki na obszarze miast) do wskazanych formatów.
Informacja ta ma kluczowy wpływ na prawidłową wycenę przesyłki danego rodzaju.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie widzi przeszkód do wprowadzenia dodatkowych formatów
wymiarowych nadawanych przesyłek w związku z czym zmodyfikowano Formularz cenowy
uzupełniając go o oznaczenie przedmiotu zamówienia wskazujące, dla zmienionych przedziałów
wagowych, dodatkowo format przesyłek określający maksymalne wymiary przesyłek w tym:
S – wymiary max.: W x S x D (9 x 40 x 65); max. masa 20 kg – w tym opak. firmowe do 1 kg,
M – wymiary max.: W x S x D (20 x 40 x 65); maksymalna masa 20 kg;
L – wymiary max.: W x S x D (42 x 40 x 65); maksymalna masa 20 kg;
XL– wymiary max.: W x S x D (60 x 60 x 70); maksymalna masa 20 kg;
2XL – wymiary max.: W + S + D nie przekracza 250 cm (max. dł = 120 cm); maksymalna masa
30 kg, z opcją rozszerzenia do 50 kg (wprowadzono dodatkową kategorię odpowiednio do
wagi przesyłki.
Wyjaśnienie należy traktować, jako obowiązujący opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie 3:

Czy Zamawiający zgodzi się aby na fakturach znalazła się nomenklatura przesyłek zgodnie z
nazewnictwem nowej usługi wprowadzonej u Wykonawcy? Powyższa kwestia jest bardzo ważna dla Wykonawcy z
uwagi na zmianę nazewnictwa usługi świadczonej obecnie przez Wykonawcę.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie widzi przeszkód do stosowania na fakturach nomenklatury
wskazującej format przesyłek określający ich maksymalne wymiary i masę zgodnie z dokonaną
modyfikacją Formularza cenowego.

Pytanie 4: Jak wyżej wskazano, 15 listopada br Wykonawca wprowadził nową ofertę usług kurierskich, tym samym
nie ma już usługi dodatkowej pod nazwą: „doręczenie do godz. 8:00”.
W związku z powyższym zwracamy z prośbą się o usunięcie ww. pozycji z Formularza cenowego (lp.13).
Jednocześnie informujemy, iż powyższe nie będzie miało wpływu na realizację zamówienia zgodnie z harmonogramem
odbioru przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi.
Wyjaśnienie: Zamawiający w zmodyfikowanym Formularzu cenowym usunął usługę dodatkową
„doręczenie do godz. 8:00”- wyjaśnienie należy traktować, jako obowiązujący opis przedmiotu
zamówienia.
Pytanie 5:

W związku z wprowadzeniem nowej usługi kurierskiej, usługa dodatkowa wskazana w formularzu
cenowym w pozycji: „Cena wybranych usług komplementarnych”, pod nazwą: „doręczenie przesyłki w sobotę”
realizowana jest obecnie jako usługa dodatkowa: „doręczenie na wskazany dzień”. Odmiennie wygląda również jej
wycena.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację formularza cenowego poprzez odrębne wydzielenie ww.
usługi. Proponujemy zmianę tabeli w następujący sposób:
Cena wybranych usług komplementarnych
wartość
J.M
odbiór przesyłki w sobotę – % opłaty za przesyłkę z kol. 5
…….
%
doręczenie na wskazany dzień – opłata dodatkowa
traktowanie przesyłki jako chronionej - % opłaty za przesyłkę z kol. 5
doręczenie przesyłki do rąk własnych – opłata dodatkowa
Powyższe jest bardzo istotne dla wykonawcy w celu prawidłowej wyceny usługi.

…….
…….
…….

zł
%
zł

Wyjaśnienie: Zamawiający w zmodyfikowanym Formularzu cenowym dodał dodatkową usługę
doręczenie na wskazany dzień w cenie określonej w zł, ponadto Zamawiający dodał wyjaśnienie,
że Wykonawca wypełnia lub nie wypełnia rubrykę w zależności od tego czy posiada wycenę
wskazanych czynności - wyjaśnienie należy traktować, jako obowiązujący opis przedmiotu
zamówienia.

Pytanie 6:

W formularzu cenowym w poz. 18 Zamawiający wskazał do wyceny usługę „Opłata dodatkowa za
drukowanie nalepek adresowych na akcje” .
W związku z propozycją udostępnienia Zamawiającemu bezpłatnej aplikacji wspierającej proces nadawania przesyłek,
czy Zamawiający dopuszcza drukowanie nalepek we własnym zakresie, tym samym odstępując od wymogu
wykonywania tych czynności przez wykonawcę?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga wskazania w zmodyfikowanym Formularzu cenowym ceny
za usługę drukowania przez Wykonawcę nalepek adresowych na wskazane akcje wysyłki
przesyłek
Równocześnie informujemy, że:
w związku z postawionymi pytaniami, i udzielonymi wyjaśnieniami nie są spełnione przesłanki do
przedłużenia terminu na składanie ofert.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Do wiadomości:
Uczestnicy postępowania
Platforma zakupowa eZamawiający
Strona internetowa OKE w Krakowie.

