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Wykonawcy, do których zostało skierowane zaproszenie do złożenia 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 49: 
Zmuszeni jesteśmy skierować kolejne zapytania , gdyż OPZ SIWZ Państwa przetargu jest 
nieprecyzyjne nie można dokonać wyceny o lakoniczne określenie nadruku -„ pełny kolor”. 
W SIWZ  przy każdym  opisie wymagają-„nadruk charakterystyczny dla danego materiału”,. 
[pisownia oryginalna] 
 
Odpowiedź na pytanie 49: 
Zamawiający dbając o spójność polityki informacyjnej, w tym o spójność wizerunkową urzędu, 
zaplanował zakup materiałów promocyjnych w określonych barwach i z jednym logotypem. 
W związku z powyższym, w SIWZ zawarte zostały te same wytyczne do wszystkich zamawianych 
produktów. Rodzaj opakowania został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ – część II Szczegółowy 
Opis Techniczny Artykułów z uwzględnieniem zmian zamieszczonych w odpowiedziach na pytania 
z dnia 5 kwietnia 2018 r. . 
 
Pytanie 50: 
Proszę o zamieszczenie   wektorowej wersji logotypu lub określenia  ilu kolorów  nadruku wymagają 
Państwo w każdej poz. OPZ SIWZ  , aby przygotowanie oferty było  możliwe. 
Zamieszczony jpg nie jest wystarczający i możemy przedstawić kilkadziesiąt innych OPZ SIWZ 
innych przetargów  , które są przygotowane profesjonalnie i dokładnie to precyzują . 
 
Odpowiedź na pytanie 50: 
Logo, które znajduje się pod wskazanym w części I Opisu Przedmiotu Zamówienia linkiem jest 
logiem w wersji wektorowej. 
 
Pytanie 51: 
Opis art.  elektronicznych w OPZ SIWZ wskazuje, że wymagają  Państwo  art. produkcji azjatyckiej / 
powerbank, pendrive silikonowe i inne/ . 
Każdy  producent  potwierdził ,że termin wskazany w Państwa OPZ SIWZ i IPU – 10-20 dni nie jest 
realny dla produkcji  azjatyckiej . 
Poniżej cytujemy jedną z odp producentów  elektroniki , pozostałe są identyczne ; 
„ koszt próby nadruków i  sprowadzenia  1 szt. powerbanku , pendrivów  będzie  bardzo wysoki 
………… zł za każdy prototyp i i sprowadzenie tych prób to czas około 3 tygodni”. 
Państwo nie wskazują w IPU terminu oczekiwania na próbki czy mamy rozumieć, że akceptują 
Państwo taki czas oczekiwania na próbki elektroniki ? 
Proszę o precyzyjne potwierdzenie ,że 20 dni roboczych / lub inny termin / na realizację produkcji od 
momentu akceptacji próbki będzie liczony osobno  dla każdego art.  z OPZ SIWZ I dopuszczają 



 Strona 2 z 2 

Państwo protokoły częściowe, gdyż realizacja wszystkich prototypów w jednym czasie i dostawa 
wszystkich art. w jednym czasie nie jest realna do wykonania.  
 
Odpowiedź na 51: 
Z wiedzy zamawiającego wynika, że czas dostawy wskazanych w Opisu Przedmiotu Zamówienia 
produktów to maksymalnie 20 dni roboczych od dnia ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego 
przesłanych próbnych egzemplarzy produktów. Dlatego też, Zamawiający wskazał ten termin, jako 
maksymalny czas na dostawę zaakceptowanych próbek każdego produktu. Wykonawca, 
w rzeczywistości będzie miał więcej czasu na sprowadzenie przedmiotu zamówienia, dlatego, że od 
czasu samego podpisania umowy, są jeszcze dodatkowe terminy na akceptację projektów 
graficznych. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że wskazane w IPU terminy realizacji umowy są 
wystarczające do jej zrealizowania. 
 
Pytanie 52 
W przypadku notesu koszt próbki jest również wysoki zależny czy będzie to  ; 
1. Wersja cyfrowa  ( oklejka drukowana cyfrowa +  karteczki drukowane offsetem )  
2. Wersja pełna  ( oklejka + karteczki drukowane offsetem  )  
Proszę o wskazanie wymaganej techniki wykonania prototypu, aby można było dokonać wyceny . 
 
Odpowiedź na pytanie 52: 
Zamawiający nie wskazuje techniki jaką ma być nadrukowany logotyp.  
 
 
 
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich 
Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

 
 


