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WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ (2)
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 2014 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
Dot. III. Opis przedmiotu zamówienia. I. B
Zamawiający pisze:” Każdy zestaw egzaminacyjny (1 karta dla zdającego i 2 karty dla
egzaminatorów) pakowany będzie w oddzielną kopertę, na której należy umieścić widoczną
informację, jakiego dotyczy języka, arkusz i poziomu (PODSTAWOWY, ROZSZERZONY lub BEZ
OKREŚLENIA POZIOMU).
Pytanie: Czy na kopercie nie będzie informacji o numerze zestawu?
Wyjaśnienie
Na kopercie nie może być uwidoczniony numer zestawu, ze względu na obowiązujące
procedury egzaminacyjne. Przykład oznakowania koperty z zestawem zamieszczono
w punkcie III cz. I. A. SIWZ.
Pytanie 2
Dot. III. Opis przedmiotu zamówienia. I. A.
Pytanie: Czy otrzymane materiały do druku w postaci plików elektronicznych będą w formacie
otwartym (np. .doc) czy zamkniętym (np. pdf).
Czy korekty (naniesienie poprawek) w plikach elektronicznych przekazanych materiałów będzie
wykonywał Zamawiający czy Wykonawca.
Wyjaśnienie
Pliki elektroniczne przekazywane będą do rąk własnych uprawnionego przedstawiciela
wykonawcy na nośniku jakim jest płytka CD w formie plików zamkniętych (.pdf).
Nanoszenie poprawek treści zestawów w plikach przekazywanych wykonawcy wykonuje
Zamawiający. Wykonawca otrzymuje nowy nośnik z poprawionymi plikami w toku
procedury przygotowania zestawów do druku.
Pytanie 3
Dot. III. Opis przedmiotu zamówienia. II.
Pytanie: Kiedy zostaną przekazane materiały do druku części II zamówienia?
Wyjaśnienie
Wzorzec do druku części II zamówienia – podkładów do suplementów może być przekazany
przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Pytanie 4
Dot. VIII. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków. Pkt 1.3.C
Pytanie: Czy liczba osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia musi wynosić min czy max 4
osoby?
Wyjaśnienie
Wymagana przez Zamawiającego liczba osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia to
minimum 4 osoby. Mniejsza liczba osób może nie podołać terminowej realizacji zamówienia.
Pytanie 5
Dot. XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych
umów. Pkt 7.
Pytanie: Czy Zamawiający może doprecyzować co rozumie „ten sam dzień roboczy”. Czy
Zamawiający może przedstawić ramy czasowe związane z takim wezwaniem?
Wyjaśnienie
Wymaganie Zamawiającego, aby upoważniony przedstawiciel Wykonawcy stawił się
w siedzibie Zamawiającego w tym samym dniu roboczym dla rozwiązania ewentualnych
problemów w realizacji zamówienia należy rozumieć tak, że powinno to nastąpić
niezwłocznie po wezwaniu Zamawiającego, w terminie obiektywnie realnym.
Pytanie 6
Dotyczy: w treści załącznika nr 3 do SIWZ (projekt umowy)
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w treści w § 8 pkt 1.a i b dotyczące kar
umownych, z 50% na 30%?

Wyjaśnienie
Zamawiający nie dopuszcza zmian treści umowy dotyczących kar umownych.
Pytanie 7
Dotyczy: w treści załącznika nr 3 do SIWZ (projekt umowy)
1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści § 4 pkt 6 na: „Na wezwanie Zamawiającego, w
przypadku wyczerpania wszystkich innych możliwości , upoważniony przedstawiciel
Wykonawcy stawi się w siedzibie Zamawiającego w tym samym dniu roboczym dla
rozwiązania ewentualnych problemów”

Wyjaśnienie
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany treści umowy.

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, są wiążące dla uczestników postępowania i należy
je uwzględnić w składanych ofertach.

Do wiadomości: Uczestnicy postępowania.
Strona internetowa OKE w Krakowie.
Wyjaśnienia do SIWZ
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