Data: 19 kwietnia 2022 roku

Sprawa: dotyczy postępowania znak: OKE/WOA/261/19/2022 pn. „Świadczenie usługi transportowej z materiałami egzaminacyjnymi dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu” - zapytania.
(Dane usunięte - anonimizacja), w związku z ogłoszonym postępowaniem znak: OKE/WOA/261/19/2022, pn.
„Świadczenie usługi transportowej z materiałami egzaminacyjnymi dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we
Wrocławiu”, zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
Pytanie 1
W pkt 3.5.4 Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający postawił wymóg, zgodnie z którym wykonawca musi zagwarantować przewożenie przesyłek przez co najmniej trzy osoby w jednym środku transportu.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę - dla całości zamówienia - na przewożenie przesyłek tylko przez dwie osoby w jednym
środku transportu?
ZAMAWIAJĄCY MOŻE DOPUŚCIĆ MOŻLIWOŚĆ PRZEWOŻENIA PRZESYŁEK PRZEZ DWIE OSOBY POD WARUNKIEM
PRZEDSTAWIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA PIŚMIE SPOSOBU ROZWIĄZANIA PROBLEMU NADZOROWANIA PRZESYŁEK POZOSTAJĄCYCH W SAMOCHODACH PODCZAS WNOSZENIA PRZEZ PRACOWNIKÓW MATERIAŁÓW DO OŚRODKÓW SPRAWDZANIA.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności faktury na następujący, tj. 21 dni od daty wystawienia faktury?
TAK
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpatrywania reklamacji, o którym mowa w § 5 ust. 3 wzoru umowy na
termin obowiązujący u Wykonawcy, tj. 30 dni od dnia złożenia reklamacji?
NIE
Pytanie 4
W § 11 ust 1 wzoru umowy Zamawiający przewidział kary umowne; wykonawca zwraca się o wykreślenie lub dokonanie
znacznego obniżenia wymiaru kar przewidzianych w § 11 ust. 1 pkt 1.1, 1.2, 1.3.
NIE
Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wymogu w zakresie opracowania w formie pisemnej, wymagającego akceptacji Zamawiającego dokumentu, w zakresie sposobu monitorowania i rozwiązania awaryjnego, o którym mowa w
pkt 3.5.8 opisu Przedmiotu Zamówienia ?
Pragniemy nadmienić, iż oferent (dane usunięte - anonimizacja) posiada opracowane plany awaryjnego działania stanowiące ta-jemnicę przedsiębiorstwa - które podlegają regularnemu testowaniu.

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY PRZEDSTAWIENIA DOKUMENTU DOTYCZĄCEGO TEJ KONKRETNEJ
USŁUGI.
Pytanie 6
Prosimy o doprecyzowanie zapisu zawartego w pkt 3.5.2 opisu Przedmiotu Zamówienia zgodnie z którym: „Data i godzina dostarczenia przesyłek do adresatów (z OKE) oraz odbioru od adresatów (do OKE) nie podlega negocjacjom. Zamawiający dopuszcza negocjowanie terminów odbioru przesyłek z siedziby OKE i dostarczenie do siedziby OKE”, w zakresie możliwości negocjowania terminów odbioru.
DATA I GODZINA DORĘCZENIA I ODBIORU PRZESYŁEK DO/Z PUNKTÓW DOCELOWYCH NIE PODLEGA NEGOCJACJI.
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI W ZAKRESIE WYDANIA PRZESYŁEK KURIEROM W SIEDZIBIE
OKE.
Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kwalifikacji usługi z transportowej na kurierską?
Czy Zamawiający dopuszcza tym samym możliwość zaoferowania przez wykonawcę realizacji zadania poprzez świadczenie usługi kurierskiej?
NIE
W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi
- czy Zamawiający dopuszcza wypełnianie we własnym zakresie listów przewozowych do przesyłek?
Oferent udostępni Zamawiającemu bezpłatna aplikację wspomagającą proces nadawania przesyłek i generowania listów przewozowych (dane usunięte - anonimizacja),
- czy Zamawiający dopuszcza aby na fakturze wyszczególnione były odrębne pozycje, dotyczące nadanych i przewiezionych pojemników z materiałami egzaminacyjnymi, które traktowane będą jako nadane przesyłki kurierskie ?
- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowego poprzez wskazanie do wyceny określonej liczby
pojemników z zawartością materiałów egzaminacyjnych wraz z podaniem ich wymiarów i wagi?
Pytanie 8
Zwracamy się o wydłużenie terminu składania ofert.
ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYDŁUŻENIA TERMINU.

