
 

 

 

 

 
DE-WZP.261.5.2018.BR.6      Warszawa, 2018-04-13 
 

 
 
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 57: 
Dotyczy poz. 1 worek ze sznurkiem : worki opisane przez Państwa, które są całkowicie zgodne ze 
SIWZ nie występują na rynku...opis ten jest mieszanką kilku worków : worki z białymi sznurkami nie 
występują w gramaturze 140g lecz 100 g , ponadto nie posiadają wymiarów 335x420 nawet jeśli 
weźmiemy pod uwagę widełki +/- 10 %. Standardowo worki te występują w rozmiarze 37x46 cm. 
Jeśli miałaby się zgadzać gramatura, to nie dopasujemy koloru białego lecz naturalny – ecru. Proszę 
zatem o zmianę opisu : worek w kolorze ecru, lub zmianę rozmiaru na 37x46, lub zmniejszenie 
gramatury na 100 g, lub ewentualnie zmianę koloru sznurków np. na czarne. Można oczywiście 
takie torby uszyć od podstaw ale nie uda się tego zrobić we wskazanym terminie jak również koszt 
takiego zamówienia będzie ponad 2 krotnie wyższy.... w tym przypadku ciężko będzie zmieścić się 
w budżecie, jaki Państwo przewidują. Uważam to pytanie za bardzo istotne zważywszy na fakt, że 
toreb tych ma być aż 10 000 sztuk. W związku z tym bardzo proszę o przychylenie się do zmian 
w opisie. [pisownia oryginalna]. 
 
Odpowiedź na pytanie 57: 
 
Zamawiający dopuszcza zmianę koloru sznurka na kolor: naturalny/écru oraz dopuszcza zmianę 
wymiarów worka, dopuszczając następujące wymiary: krótszy bok: od 301,5 mm do 407 mm, 
dłuższy bok 378mm do 506 mm.  
 
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. 1 „Worek ze sznurkiem” otrzymuje następujące brzmienie:  

 

8. Worek ze sznurkiem 

 Wymiary krótszy bok: od 301,5 mm do 407 mm,  
dłuższy bok 378mm do 506 mm 

 Surowiec/wykorzystany 
materiał 

Materiał: bawełna, gramatura min 140g/m2, 
Kolor worka: biały. 
Kolor sznurka: biały, écru lub naturalny 

 Kolory i technika 
zadruku/znakowania 

Kolor: pełny kolor, 
Technika: charakterystyczna dla danego materiału,   
Wielkość: maks. ¾ powierzchni, 
Miejsce: środek worka, po jednej stronie. 

 Dodatkowe informacje Rodzaj zapięcia: sznurki w kolorze biały, écru lub naturalny. 
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 Ilustracja poglądowa  

 
 Pakowanie W kartonach. Opakowania zbiorcze nie cięższe niż 20 kg. 

 Nakład 10 000 sztuk. 

 
 
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 17 kwietnia 2018 r. 
do godziny 12:00, termin otwarcia ofert 17 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:30. 
 
Zgodnie z powyższym w Rozdziale 11 SIWZ zapisy w brzmieniu: 

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. 

zostają zmienione na zapisy w brzmieniu: 

2. Termin składania ofert – do 17.04.2018 r. do godz. 12:00. 

4. Termin otwarcia ofert – do 17.04.2018 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. 

 


