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Warszawa, 2018.07.04 

Numer postępowania 15/2018/ŁK 
BF.261.ŁK.8.2018.1 
 
 
Wykonawcy, 
ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na Wykonanie artykułów promocyjnych oraz 
dostarczenie do magazynu POT przy ul. Szkolnej 15A w Jabłonnie/ k. 
Warszawy lub w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce w 
Warszawie, postępowanie nr 15/2018/ŁK. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 
przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. 
 
Pytanie 1 :  
 
W związku z zamówienie publicznym u numerze sprawy 15/2018/ŁK proszę o udzielnie 
wyjaśnień. 
5. Notes z karteczkami samoprzylepnymi – opisywany prze Państwa produkt jest 
gotowym zestawem, na którym nie jesteśmy w stanie przygotować nadruku widocznego 
w wizualizacji – maksymalne pole znakowania podane przez importera to 60 x 40 mm.  
Możliwe jest przygotowanie notesika z pełnym zadrukiem okładki u bezpośrednich 
producentów, jednak oferują oni kartki w kolorze białym oraz zakładki indeksujące 20 
szt. x 5 kolorów. Wszystkie inne kryteria podane w OPZ zostaną spełnione. 
Wnoszę o dopuszczenie takiej opcji, by nie obniżyć walorów estetyczny notesików. 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający informuje, że notesik z karteczkami z  takimi samymi parametrami był 

przedmiotem zamówienia już w poprzednich latach, przedmiot ten został wykonany i 

dostarczony Zamawiającemu. W związku powyższym Zamawiający nie dopuszcza 

zmiany opisu przedmiotu zamówienia. 
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Pytanie 2: 
Wnoszę również o przedłużenie terminu składania ofert, ze względu na oczekiwanie na 
odpowiedź – zamówienie produktu to ok. 2 dni robocze, odpowiednie znakowanie ok. 2 
dni robocze, wysyłka ok.2 dni robocze. 
Przedłużenie do 11.07. pozwoli odpowiednio przygotować wszystkie próbki. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że nie wymaga, aby do oceny zostały przesłane próbki z 
gotowymi nadrukami Zamawiającego, a jedynie próbki na podstawie, których przedmiot 
zamówienia zostanie wykonany.  
 
Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ: 
 
W rodziale XIII ust. 1 pkt 2 dodaje następującą treść: 
 
Próbki przesłane przez Wykonawcę nie muszą zawierać nadruków jakich wymaga 
Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia. Próbki muszą spełniać 
pozostałe parametry określone w SOPZ, mogą zawierać nadruki, które były 
wykonywane przy realizacji innych zamówień Wykonawcy. 
 
 
Pytanie 3: 
 
Czy wzory produktów musza posiadać nadruki? 
 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że wzory produktów mogą, ale nie muszą zawierać nadruków. 
Mogą to być też nadruki wykonane w innych realizacjach, jeżeli specyfikacja materiału 
oraz technika druku będzie identyczna jak we wzorach docelowych, realizowanych 
przez Wykonawcę (zgodnych z OPZ). 
 
Pytanie 4: 
 
Torba materiałowa - jest to produkcja indywidualna czy w związku z tym że czas 
odszycia takiej torby wymaga czasu można przedstawić przykładowa realizację  torby 
szytej indywidualnie z materiału wymaganego przez Państwo? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza przedstawienie wykonania przykładowej realizacji. Gatunek 
materiału, sposób odszycia, sposób realizacji nadruku ( o ile wystąpi we wzorze) 
powinien być identyczny z tym wykonanym docelowo. 
 
Pytanie 5: 
 
Do punktu 1 wizytowniki.  Czy dopuszczają Państwo wizytownik w kolorze białym. 
Ponieważ wizytownik beżowy jest niedostępny. 



 
 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wizytownik w kolorze białym 
 
Pytanie 6: 
 
Do punktu 11 torby materiałowe. Jakiego  formatu  maja być nadruki na torbach A5 , A4 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zakłada, że będą to nadruki wielkości A4 
 
Pytanie 7: 
 
Do punktu 11 torby materiałowe. Czy rączki mogą być o standardowej szerokości 2,5 cm 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że  nie dopuszcza zmiany uchwytów na cieńsze. Wymiary 
rączek- ich szerokość warunkują wymiary i specyfikacja materiału torby. 
 
 
 Pytanie 8: 
 
Do punktu 11 torby materiałowe. Proszę o tolerancję w wymiarach torby nigdy niema 
tak żeby szyto torby idealnie z wymiarami.  
Torby są szyte przez pracowników ręcznie. Normalna tolerancja to  +/- od 5 -10 % 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że  dopuszcza taką tolerancję różnicy w wielkości, pod 
warunkiem, że inne parametry będą zachowane. 
 
 
Pytanie 9: 
 
Do punktu 7 pamięci. Czy próbkę pamięci państwo dopuszczacie jako model. zgodny z 
opisem przetargowym ale bez działającej pamięci. Czy gotową pamięć z właściwym 
środkiem. 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że  dopuszcza taką próbkę złożoną do oferty. 
 
Pytanie 10: 
 
Do punktu 4 ręczniki. Nie mogę znaleźć ręczników o wymiarze 80 x 130 cm. Czy 
dopuszcza państwo ręczniki z godne z opisanymi parametrami ale o wymiarach 70 x 
140 cm? 



 
 

 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów przedmiotu zamówienia.  Ręczniki o 
takich parametrach produkowane były w poprzednich latach. 
 
 
UWAGA!!! 
Z uwagi na fakt, iż udzielone wyjaśnienia wymagają dodatkowego czasu na 
przygotowanie ofert Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 
11.07.2018 r. do 12:00.  
 


