
 

 

 

 

 
DE-WZP.261.5.2018.BR.2      Warszawa, 2018-04-06 
 

 
 
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 nr 37: 
W opisie jest zwrot: "Kolor produktu i opakowania: biały", wizualizacje przedstawiają produkty w 
różnych kolorach. Nie wszystkie produkty mają opakowania w kolorze białym. Należałoby wtedy 
wykonać dodatkowo opakowania w kolorze białym, co znacznie podnosi koszty danego produktu, 
Opakowanie i tak każdy wyrzuca do kosza. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty i 
opakowania były w kolorze białym? 
 
Odpowiedź na pytanie 37: 
Materia dotycząca pytania nr 37 została wyjaśniona w odpowiedziach na pytania nr 6, 7, 10, 12, 17 
i 18 z dnia 5 kwietnia 2018 r.  

 
Pytanie nr 38: 
Na produktach wykonanych z metalu stosuje się oznakowanie metodą graweru. Znakowanie pełnym 
kolorem jest nietrwałe, podczas użytkowania nadruk "ściera się". Czy Zamawiający zezwala na 
znakowanie metodą graweru produktów wykonanych z metalu?. Jeśli tak, proszę o zmianę zapisów 
w SIWZ? 
 
Odpowiedź na pytanie 38: 
Zamawiający nie zmienia zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Nadruk musi być 
kolorowy. Zamawiający nie precyzuje jaką techniką ma być on wykonany. 
 
Pytanie nr 39: 
Pozycja nr 2 - Notes w twardej oprawie. 
Nie ma na rynku notesów z papierem 90g/m2. Przeważnie papier używany na środki to 60-80g/m2. 
Co oznacza określenie "ZAKŁADKA"?.  
Czy Zamawiający dopuszcza notes wykonany wg poniższego opisu: 
Notes A6 z pasującą gumką w kolorze okładki oraz wstążką. 
Zawiera 96 kartek w linie, papier 60g/m2. 
Okładka twarda, karton powleczony skóropodobną okleiną PVC. 
Jeśli tak, proszę o zmianę zapisów w SIWZ.? 
 
Odpowiedź na pytanie 39: 
Materia dotycząca pytania nr 39 została wyjaśniona w odpowiedzi na pytanie nr 34 z dnia 5 kwietnia 
2018 r.  
 
Pytanie nr 40: 
Pozycja nr 10 - Zestaw kartek samoprzylepnych w twardym etui. 
Czy nadruk ma być na wszystkich rodzajach kartek zawartych w zestawie? 
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Odpowiedź na pytanie 40: 
Zamawiający potwierdza, że nadruk musi być wykonany na każdej karteczce, w obu bloczkach.  
 
Pytanie nr 41: 
Czy dopuszczają Państwo użycie loga uproszczonego tam gdzie nadruk jest utrudniony? 
 
Odpowiedź na pytanie 41: 
Zamawiający nie zmienia zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Nadruk musi 
przedstawiać logotyp wskazany w  załączniku nr 1 do SIWZ – część I Informacje ogólne. Nadruk 
musi być kolorowy.  
 
Pytanie nr 42: 
Pozycja nr 3 jest opisem modelu który występuje jedynie w pojemności 8 000mAh, w przypadku 
pojemności 10 000mAh parametry będą różne, czy zmienią Państwo pojemność Power Banku na 8 
000mAh? czy dopuszczają Państwo różnice w parametrach przy pojemności 10 000mAh? 
 
Odpowiedź na pytanie 42: 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany pojemności Power banku, doprecyzowuje jednak parametry dla 
wskazanej w Opisu Przedmiotu Zamówienia pojemności, w związku z tym  w ramach odpowiedzi na 
pytania 6, 7, 8 i 9 z dnia 5 kwietnia 2018 r. dokonał zmiany w Opisu Przedmiotu Zamówienia, w tym 
zakresie precyzując „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.” 
 
Pytanie nr 43: 
Czy na długopisach metalowych obowiązkowe jest wykonanie nadruku fullcolour czy dopuszczają 
Państwo wykonanie graweru zarówno w pozycji nr 7 jak i w pozycji nr 12? 
 
Odpowiedź na pytanie 43: 
Zamawiający nie zmienia zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Nadruk musi być 
kolorowy. Zamawiający nie precyzuje jaką techniką ma być on wykonany. 
 
Pytanie nr 44: 
Czy logo na każdym gadżecie musi być w pełnym kolorze? 
 
Odpowiedź na pytanie 44: 
Zamawiający potwierdza, że logotyp na każdym produkcie musi być w pełnym kolorze.  
 
Pytanie nr 45: 
Niestety wykonanie go w takiej formie (z przejściami tonalnymi/cieniowaniami na Orle) nie jest 
możliwe na niektórych produktach.  
Czy logo mogłoby być monochromatyczne lub w uproszczonej wersji kolorystycznej np. 3-4 kolory? 
 
Odpowiedź na pytanie 45: 
Zamawiający nie zmienia zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Nadruk musi być 
kolorowy. Zamawiający nie precyzuje jaką techniką ma być on wykonany. 
 
Pytanie nr 46: 
Nie ma na rynku power banku poz. 3  o interesującej państwa pojemności aluminiowego w kolorze 
białym – proponuje jasny srebrny  
Opakowanie do niego jest w kolorze jak widać na zdjęciu – aby nie podnosić kosztów i nie 
produkować pudełka proponuję zrobienie obwoluty z logo? 
 
Odpowiedź na pytanie 46: 
Materia dotycząca pytania nr 46 została wyjaśniona w odpowiedziach na pytania nr 6 i 7 z dnia 
5 kwietnia 2018 r. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zrobienia obwoluty na opakowanie.  
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Pytanie nr 47: 
Pamięć pozycja 6 także występuje tylko w kolorze srebrnym nie ma białych – standardowo 
pakowane są one w zwykły biały kartonik z okienkiem przez które widać oznakowanie grawer na 
produkcie – dodatkowym kosztem będzie produkcja pudełka pod ten pendrive. 
 
Odpowiedź na pytanie 47: 
Materia dotycząca pytania nr 47 została wyjaśniona w odpowiedzi na pytanie nr 17 z dnia 5 kwietnia 
2018 r. 
 
Pytanie nr 48: 
Zestaw długopis i ołówek pozycja 7 – w kolorze białym dostępne są zestawy kiepskiej jakości dużo 
większy wybór jest w kolorze srebrnym jest tu też problem z białym opakowaniem – czy jest szansa 
na zamianie na  srebrny i czy wchodzi tu w grę obwoluta na opakowanie. 
 
Odpowiedź na pytanie 48: 
Materia dotycząca pytania nr 48 została wyjaśniona w odpowiedziach na pytania nr 10, 11, 12, 13 
i 14 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zrobienia obwoluty na 
opakowanie. 
 
 
 

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


