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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 58: 
Dotyczy poz. 6 USB – z opisu pamięci wynika, że oczekują Państwo pendrive typu twister 
(metalowo-plastikowy, z obrotowym systemem wysuwania czipu) ale jednocześnie podają Państwo 
wymiar 12x39x5 mm (+/-10 %), który jest niezgodnym dla tego modelu usb. Standardowo pamięci te 
występują w wymiarze ok 58 x 19 x 10 mm. Dodatkowo ilustracja poglądowa wskazuje pamięć, 
która wymiarowo spełnia wymogi lecz nie posiada elementów w kolorze białym - jest cała srebrna. 
W związku z niejasnościami proszę o zmianę zapisu SIWZ. [pisownia oryginalna]. 
 
Odpowiedź na pytanie 58: 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie wymiarów pamięci USB, jednocześnie 
doprecyzowuje, że produkt może być dostarczony jako aluminium + plastik, lub aluminium, lub 
plastik. Zamawiający w przypadku materiału aluminium dopuszcza kolor srebrny, jednakże materiał 
plastikowy musi pozostać biały.  
 
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. 6 „USB pojemność 32 GB” otrzymuje następujące brzmienie:  

 

6. USB pojemność 32 GB 

 Wymiary 12 mm × 39 mm × 5 mm (dopuszczalna tolerancja +/- 10%).  

 Surowiec/wykorzystany 

materiał 

Materiał:  

- produkt – aluminium + plastik, lub aluminium, lub 

plastik 

- opakowanie – karton, 

Kolor produktu: aluminium – kolor biały lub srebrny, 

plastik – kolor biały. 

 Kolory i technika 

zadruku/znakowania 

Kolor: pełny kolor, 

Technika: charakterystyczna dla danego materiału,  

Wielkość: maks. ¾ powierzchni pamięci USB oraz maks. ¾ 
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powierzchni opakowania,  

Miejsce: z jednej strony, pośrodku produktu i opakowania. 

 Dodatkowe informacje Pojemność (GB): 32 GB. Interfejs: USB 3.0. Szybkość 

transferu odczytu nie mniej niż 55 MB/s, szybkość transferu 

zapisu nie mniejsza niż 15 MB/s. Kompatybilne systemy 

operacyjne: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, 

Windows XP, Windows 2000, Mac OS, Linux.  

 Ilustracja poglądowa 

 

 Pakowanie Opakowanie kartonowe w kolorze białym lub srebrnym 

albo opakowanie z plastiku lub innej jakości tworzywa 

sztucznego w kolorze białym lub mlecznym. Wewnątrz 

opakowania umieszczona jest profilowana pianka. W 

komplecie cienka smycz dołączona do USB zakończona 

pętelką do przekładania przez uchwyt na USB. Smycz 

pakowana razem z USB. Pakowane po 50 sztuk w kartonie. 

 Szacowany nakład 1000 sztuk. 

 
Pytanie 58: 
Ze względu na przejścia tonalne w Państwa logo proszę o możliwość zastosowania uproszczonej 
wersji dla logowania zamawianych artykułów.  
 
Odpowiedź na pytanie 59: 
Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących znakowania, tym samym nie dopuszcza 
zastosowania uproszczonej wersji dla logowania zamawianych artykułów.  
 
 
Oferty do przedmiotowego postępowania należy składać do dnia 25 kwietnia 2018 r. 
do godziny 12:00, termin otwarcia ofert 25 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:30. 
 
Zgodnie z powyższym w Rozdziale 11 SIWZ zapisy w brzmieniu: 

2. Termin składania ofert – do 24.04.2018 r. do godz. 12:00. 

4. Termin otwarcia ofert – do 24.04.2018 r. o godz. 12:30. 

zostają zmienione na zapisy w brzmieniu: 

2. Termin składania ofert – do 25.04.2018 r. do godz. 12:00. 

4. Termin otwarcia ofert – do 25.04.2018 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. 

 


