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Sprawa: pytania do treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne  

 
 
W odpowiedzi na pismo z dn. 29 listopada 2019 r. Nr sprawy: OKE/US/02/2019, OKE 

w Gdańsku wyjaśnia treści w ogłoszeniu na wykonanie usługi kurierskiej na potrzeby OKE 
w Gdańsku w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 31.12.2020 dotyczące: 
 
Pytanie 1 
Rozdział XVIII p.8 
 
Zamawiający określając termin płatności „… 21 dni od daty prawidłowo wystawionej 
faktury” chciał podkreślić, że bieg terminu płatności można przesunąć się do momentu 
otrzymania faktury korygującej.  
Z uwagi na dotychczasowe doświadczenie Wykonawcy i zasady dobrej współpracy 
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i modyfikuje zapis na następujący: 
„… w terminie 21 dni licząc od daty ich wystawienia.” 
 
Na prośbę Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na uwzględnienie w umowie zapisów 
o przesyłaniu faktur droga elektroniczną. Stosowne oświadczenie zostanie przekazane 
Wykonawcy po rozstrzygnięciu zamówienia.  
 
Pytanie 2 
Rozdział III p. 1 ust. a)1 
 
W ww. punkcie omyłkowo podano miesiąc doręczenia przesyłek po egzaminie zawodowym 
do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Prawidłowo winno być : doręczenie 
przesyłek odebranych ze szkół zawodowych do OKE w Gdańsku w dniach 13,14,16,22 i 
31 stycznia 2020 roku….”. Za pomyłkę przepraszamy.  
 
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie ww. przesyłek do OKE w Gdańsku w godzinach  
8:00 – 11:00. 
  
 
 



 
Pytanie 3 
Rozdział III ust. a), b), c), d)  
 
Z uwagi na czas trwania egzaminów nie ma możliwości przesunięcia odbiorów przesyłek  
z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Godziny odbiorów prac egzaminacyjnych 
musza pozostać jak w Ogłoszeniu bez zmian. Natomiast górna granica godzinowa może 
być przesunięta w dół. Dyrektorzy szkół chętnie oddadzą prace wcześniej. 
 
W zadaniu V Zamawiający w „uwadze” zaznaczył: 
„Zamawiaj ący wymaga, aby przesyłki z wynikami egzaminów objęte zadaniem V były 
dostarczone dokładnie w dniu wyżej określonym (z uwagi na ścisłe procedury wyniki nie 
mogą być dostarczone do szkół ani dzień wcześniej ani dzień później tylko w ściśle 
określonym dniu)”. 

Z uwagi na czas doręczenia przesyłek z wynikami egzaminacyjnymi Zamawiający dołoży 
wszelkich starań, aby przesyłki były przekazane do doręczenia 2 doby wcześniej. 

 
 

                                                      Z poważaniem 
 

Irena Łaguna  
Dyrektor OKE w Gdańsku   

 
 
 
  


