
 

 

 

 

 
DE-WZP.261.5.2018.BR.5      Warszawa, 2018-04-10 
 

 
 
Wykonawcy, zainteresowani złożeniem oferty 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę materiałów promocyjnych – postępowanie nr DE-
WZP.261.5.2018.BR 

 
Zamawiający 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”, przekazuje treść zapytań 
dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 
 
Pytanie 53: 
Folia odblaskowa używana do produkcji opasek jest w kolorze srebrnym, nie białym.  
Zdjęcia zamieszona w Internecie mogą sprawiać wrażenie, że opaski są białe. W rzeczywistości to 
kolor srebrny. 
 
Odpowiedź na pytanie 53: 
 
Zamawiający dopuszcza zmianę koloru opaski odblaskowej na srebrny.  
 
W związku z udzieloną powyżej odpowiedzią Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części II Szczegółowy opis 
techniczny artykułów, poz. 8 „Opaska odblaskowa” otrzymuje następujące brzmienie:  

 

8. Opaska odblaskowa 

 Wymiary 340 mm × 30 mm × 2 mm (dopuszczalna tolerancja +/- 10%). 

 Surowiec/wykorzystany 

materiał 

Materiał: blaszka samozaciskowa zalaminowana odblaskową 

folią pryzmatyczną. Spód: materiał typu flock. 

Kolor: biały lub srebrny. 

 Kolory i technika 

zadruku/znakowania 

Kolor: pełny kolor, 

Technika: charakterystyczna dla danego materiału,  

Wielkość: maks. ¾ powierzchni,  

Miejsce: pośrodku opaski, po zewnętrznej stronie. 

 Dodatkowe informacje Samozaciskowe opaski odblaskowe.  



 Strona 2 z 4 

 Ilustracja poglądowa  

 Pakowanie Pakowane po 100 sztuk w kartonie. Opakowanie zbiorcze nie 

cięższe niż 20 kg. 

 Szacowany nakład 5000 sztuk. 

 
 
Pytanie 54: 
W przypadku  Państwa logotypu z przejściami tonalnymi nie istnieje technika nadruku w pełnym 
kolorze, którą można zastosować na metalu. 
Napisało w tej sprawie do Państwa kilku Wykonawców. 
Państwo podtrzymują zapisy OPZ SIWZ dla poz. 6 i  wymagają  zastosowania techniki nadruku 
nieznanej dotychczas na rynku, co potwierdziło  kilku producentów pendrive po przesłaniu do nich 
Państwa logotypu. 
Taka sytuacja stanowi naruszenie art. 29 ust. 2 Prawa zamówień publicznych /dalej zw. Pzp/ 
poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wymaganej techniki nadruku dla poz. 6, gdyż 
podtrzymując zapis muszą Państwo posiadać wiedzę inną od kilku producentów elektroniki, którzy 
znakują ten model pendrive, lecz nie są w stanie wykonać Państwa logotypu.  
 
Odpowiedź na pytanie 54: 
Z wiedzy Zamawiającego wynika, że istnieją techniki druku w pełnym kolorze, z gradientami. 
Przykładowo druk UV, który cechuje również wysoka trwałość, jest odporny na warunki 
atmosferyczne w tym promieniowanie UV. Jednocześnie powyższa technika umożliwia druk na 
wielu rodzajach materiałów: zarówno sztywnych jak i elastycznych, jak np.: tworzywa sztuczne 
(ABS, PC, PE, PP, PU, PVC, itp.), akryl, metal, drewno, skóra, szkło, kryształ, papier, itp. 
 
Pytanie 55: 
Poz. 3 opis power banku został  kilka razy modyfikowany i obecnie stanowi kompilację kilku modeli 
różnych power banków. 
Nie istnieje na rynku art. opisany w poz. 3 OPZ SIWZ, co stanowi  także naruszenie   art. 29 ust. 2 
PZP. 
Jeśli jest inaczej proszę o przedstawienie zdjęcia takiego modelu  opisanego power banku po 
licznych modyfikacjach, na potwierdzenie, że on istnieje na rynku. 
Nie ma możliwości produkcji 1 tys. szt. indywidualnej produkcji power banku i opakowania, więc taki 
produkt musi realnie istnieć na rynku proszę go przedstawić. 
 
Odpowiedź na pytanie 55: 
Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów Power banku, dopuszczając następujące wymiary: 
maksymalnie 15,5 cm x 7,5 cm x 2,5 cm. 
 
W związku z udzieloną powyżej odpowiedzią Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części II Szczegółowy opis 
techniczny artykułów, poz. 3 „Power bank” otrzymuje następujące brzmienie:  
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3. Power bank 10 000 mAh 

 Wymiary Maksymalne wymiary obudowy – nie więcej niż:  

15,5 cm × 7,5 cm × 2,5 cm. 

 Surowiec/wykorzystany 

materiał 

Materiał: 

- produkt – aluminium lub plastik lub inne wysokiej 

jakości tworzywo sztuczne, 

- opakowanie – karton,   

Kolor produktu: biały 

Kolor opakowania: biały lub srebrny. 

 Kolory i technika 

zadruku/znakowania 

Kolor: pełny kolor, 

Wielkość: 40 mm x 40 mm, 

Technika: charakterystyczna dla danego materiału, 

Miejsce:  

- produkt – z jednej strony, pośrodku,  
- opakowanie – z jednej strony, pośrodku. 

 Dodatkowe informacje Power bank 10 000 mAh z aluminium, plastik lub inne 

wysokiej jakości tworzywo sztuczne. Odpowiedni do 

ładowania smartfonów. Prąd wyjściowy właściwy dla danej 

pojemności, co najmniej DC5V/1A. Zawiera wskazujące 

światło oraz kabel USB z wtyczką micro USB. 

 Ilustracja poglądowa 

  

 Pakowanie Zapakowany w kartonowe pudełko w kolorze białym lub 

srebrnym. Opakowanie zbiorcze nie cięższe niż 20 kg. 

 Szacowany nakład 1000 sztuk. 

 
 
Pytanie 56: 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert, gdyż ponad 50 odpowiedzi na 
zapytania i dalszy brak precyzyjnych informacji, nie pozwala przygotować oferty w wyznaczonym 
terminie. 
 

Odpowiedź na pytanie 56: 
Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy zmienia terminy składania 
i otwarcia ofert. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  
 
Oferty do przedmiotowego postępowania należy składać do dnia 16 kwietnia 2018 r. 
do godziny 12:00, termin otwarcia ofert 16 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:30. 
 
Zgodnie z powyższym w Rozdziale 11 SIWZ zapisy w brzmieniu: 

2. Termin składania ofert – do 13.04.2018 r. do godz. 12:00. 

4. Termin otwarcia ofert – do 13.04.2018 r. o godz. 12:30. 

zostają zmienione na zapisy w brzmieniu: 
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2. Termin składania ofert – do 16.04.2018 r. do godz. 12:00. 

4. Termin otwarcia ofert – do 16.04.2018 r. o godz. 12:30. 
 
 

Wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla 
wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

 


