MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
DEPARTAMENT EKONOMICZNY
______________________________________________
DE-WZP.261.13.2019.2.KK

Warszawa, 2019-06-14

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę materiałów promocyjnych – postępowanie nr DEWZP.261.13.2019.KK

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,
przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz
z wyjaśnieniami:
Pytanie 3:
Czy Wykonawca może złożyć próbkę wraz z ofertą w innym kolorystyce niż w białym?
Mamy dwa niedostępne gadżety w wymaganym kolorze, pozycja 1. opaska silikonowa
z USB oraz pozycja 4. Smycz.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert, z próbkami niespełniającymi zapisów OPZ.
Tym samym nie dopuszcza składania próbek w innej kolorystyce niż wskazana w OPZ.

Pytanie 4:
Pozycja 2. Zestaw długopis i ołówek - przedstawiony przez Zamawiającego zestaw jest
dostępny tylko w kolorze czarnym, w dodatku nie ma wymaganej ilości dystrybutor oraz nie
przewiduje już kolejnych dostaw tego modelu.
Proponujemy równoważny produkt w kolorze białym dostępny w wymaganej ilości lecz
o innych wymiarach: 14,8 x 4,3 x 2,5 cm. Materiał: PU, aluminium, ABS. Prosimy
o akceptację poniższego zestawu:

Odpowiedź:
Zamawiający w OPZ wskazał wymogi dotyczące wymiarów pudełka – opakowania,
w którym ma się znajdować długopis i ołówek. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ
w zakresie wymiarów, jednocześnie dopuszcza następujący materiał: PU, aluminium, ABS,

z którego ma być wykonany produkt (długopis i ołówek):.

Pytanie 5:
Do punktu 2 zestawu długopis ołówek
Proszę o dopuszczenie jako opakowania etui szytego z białej eko skóry lub opakowania
metalowego białego. Nie mogę obecnie znaleźć ołówków białych w opakowaniach białych
zwykle kartonowe etui są czarne. Proszę o dopuszczenie opakowania na ołówek i długopis
w szytym etui lub w eleganckim metalowym opakowaniu. poniżej zdjęcia.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza opakowanie z eko skóry lub metalowe.
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 – Szczegółowy opis techniczny artykułów pozycja nr 2 „Zestaw
długopis i ołówek” otrzymuje następujące brzmienie:
2.

Zestaw długopis i ołówek
Wymiary
Surowiec/wykorzystany
materiał

Kolory i technika
zadruku/znakowania

Dodatkowe informacje

Pudełko wymiary: 180 mm × 60 mm × 35 mm
(dopuszczalna tolerancja +/- 33%).
Materiał:
- produkt (ołówek automatyczny i długopis) – metal,
PU, aluminium, ABS
- opakowanie – pudełko zamykane wykonane z
wysokiej jakości tektury lub plastiku lub innego
tworzywa sztucznego, lub z eko skóry, lub metalowe.
Kolor produktu: długopis i ołówek biały, ze srebrnymi
elementami.
Kolor opakowania: biały (może mieć przezroczyste
elementy).
Kolor: pełny kolor,
Technika: dostosowana do danego materiału,
z zastrzeżeniem, że musi zostać zapewnione
oznakowanie w pełnym kolorze zgodnym ze wzorem logo,
Wielkość: ok. ¾ powierzchni na każdym elemencie
(długopisie, ołówku, opakowaniu),
Miejsce: po jednej stronie, pośrodku każdego elementu.
Wkład długopisu w kolorze niebieskim.
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Ilustracja poglądowa

Pakowanie

Opakowanie zbiorcze nie cięższe niż 20 kg.

Nakład

2000 sztuk.

Pytanie 6:
Czy dopuszczacie Państwo pudełko w kolorze srebrnym dla zestawu długopis + ołówek
automatyczny?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza opakowania w kolorze srebrnym.
Pytanie 7:
Pozycja 9. Linka zwijana, brelok - znaleziony gadżet na rynku jest tylko dostępny w kolorze
czarnym i posiada inne wymiary, niż Państwo wskazali:

Proponujemy równoważny produkt w kolorze białym dostępny w wymaganej ilości
o wymiarach 35 x 52 x 12 mm; ⌀ kółka 32 mm z zakończeniem z PCV:

Odpowiedź:
Zamawiający w OPZ wskazał wymiar całego produktu, czyli breloka wraz z zawieszką.
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w danym zakresie. Zamawiający dopuszcza
zakończenie z PCV lub plastiku lub winylu z zatrzaskiem.

Strona 3 z 9

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 – Szczegółowy opis techniczny artykułów pozycja nr 9 „Linka
zwijana, brelok” otrzymuje następujące brzmienie:
9.

Linka zwijana, brelok
Wymiary

125 mm x 35 mm x 15 mm (dopuszczalna tolerancja +/20%).

Surowiec/wykorzystany Materiał: plastik, metal, nylon
Kolor: biały.
materiał
Kolory i technika
zadruku/znakowania

Dodatkowe informacje

Kolor: pełny kolor,
Technika: dostosowana do danego materiału,
z zastrzeżeniem, że musi zostać zapewnione
oznakowanie w pełnym kolorze zgodnym ze wzorem
logo,
Wielkość: ok. ¾ powierzchni,
Miejsce: pośrodku breloka
Element mocujący na zakończeniu linki: metalowy
zatrzask. Sposób mocowania: karabińczyk lub
zakończenie z PCV lub plastiku lub winylu z zatrzaskiem.
Długość linki nylonowej: minimum 50 cm

Ilustracja poglądowa

Pakowanie

Opakowania zbiorcze nie cięższe niż 20 kg.

Nakład

2000 sztuk.

Pytanie 8:
Do punktu 9 zwijana linka
Obecnie nie mogę znaleźć breloka z linką, w kolorze białym czy dopuszczają Państwo
produkt w kolorze przezroczystym, poniżej zdjęcie
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w danym zakresie. Wymiary wskazane dotyczą
całego przedmiotu czyli breloka z zapięciem.
Pytanie 9:
Do punktu 9 zwijana linka.
Na Państwa zdjęciu siwz brelok ma metalowy karabińczyk państwo opisujecie
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„zakończenie metalowy zatrzask” czy zatrzask może być nit metalowy. Tak jak na breloku
poniżej gdzie jest plastikowy pasek. Czy Państwo dopuszczacie takie rozwiązanie jak na
zdjęciu poniżej czy brelok ma być wykończony metalowym karabińczykiem.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zapięcie z PVC lub plastiku lub winylu z zatrzaskiem.
Zamawiający dokonał zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis techniczny
artykułów w pozycji nr 9 „Linka zwijana, brelok” –zmiana znajduje się w odpowiedzi na
pytanie 7.
Pytanie 10:
Czy dopuszczacie państwo Linkę zwijaną, brelok z metalowym karabińczykiem oraz
winylowym paskiem przyczepionym do końca sznurka, długość sznurka 77cm; wymiary:
55mm x 35mm. Poniżej zdjęcie poglądowe:

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zapięcie/mocowanie z PVC lub winylu lub plastiku z zatrzaskiem.
Zamawiający w OPZ wskazał minimalną długość linki. Zamawiający nie zmienia zapisów
w tym zakresie.
Zamawiający dokonał zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis techniczny
artykułów w pozycji nr 9 „Linka zwijana, brelok” –zmiana znajduje się w odpowiedzi na
pytanie 7.
Pytanie 11:
Do punktu 3 opaski odblaskowe.
Czy nadruk ma być pod folią czy na folii. Jeżeli na druk jest pod folią to sam nadruk jest
mniej widoczny ale opaska nie traci odblasku. Przy druku zewnętrznym nadruk zasłania
odblask.(przy dużym nadruku opaska może nie spełniać norm).
Odpowiedź:
Druk powinien być na produkcie, Zamawiający będzie oceniał właściwości odblaskowe
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produktu poza zadrukowanym polem.
Pytanie 12:
Do punktu 6 głośniki.
Proszę o dopuszczenie innego koloru głośnika niż biały jako próbki. Obecnie ktoś
zablokował specjalnie całą partię białych głośników które Państwo opisaliście nie ma
możliwości kupna białego głośnika jako wzór (być może ze względu na Państwa przetarg).
Jako próbki, mogę kupić głośniki z innej firmy reklamowej ale będą one gorszej jakości niż
państwo opisaliście i będą miały mniej funkcji. Proszę o dopuszczenie innego koloru
głośnika jako próbki, do wyboru są głośniki: szary, czerwony, niebieski, zielony,
pomarańczowy, czarny.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów w zakresie głośnika bezprzewodowego. Tym samym
dostarczone próbki muszą być zgodne z SIWZ.
Pytanie 13:
Do punktu 6 głośniki
Czy dopuszczają państwo białe opakowania z elementami srebrnymi są to opakowania
firmy sprzedającej gadżety, które Państwo opisaliście. Na opakowaniu są numery
i symbole produktu, przy zmianie opakowania, produkt straci gwarancje i rękojmie.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza opakowanie w kolorze białym ze srebrnymi elementami.
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 – Szczegółowy opis techniczny artykułów pozycja nr 6 „Głośnik
bezprzewodowy” otrzymuje następujące brzmienie:
6.
Głośnik bezprzewodowy
Wymiary

59 mm × 49 mm (dopuszczalna tolerancja +/- 10%).

Surowiec/wykorzystany Materiał:
- produkt – ABS i wykończenia metalowe,
materiał

Kolory i technika
zadruku/znakowania

Dodatkowe informacje

- opakowanie – karton,
Kolor produktu: biały,
Kolor opakowania: biały lub srebrny lub biały ze
srebrnymi elementami.
Kolor: pełny kolor,
Technika: dostosowana do danego materiału,
z zastrzeżeniem, że musi zostać zapewnione
oznakowanie w pełnym kolorze zgodnym ze wzorem
logo,
Wielkość: ok. ¾ powierzchni,
Miejsce:
- produkt – po jednej, pośrodku,
- opakowanie – na przodzie.
Głośnik 2.1. Bluetooth: akumulator o pojemności
minimum 300mAh, posiada port na kartę SD oraz wyjście
AUX/USB.
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Ilustracja poglądowa

Pakowanie

Pakowane w kartonowe białe pudełko. Opakowanie
zbiorcze nie cięższe niż 20 kg.

Nakład

2000 sztuk.

Pytanie 14:
Czy dopuszczają Państwo przestawienie jako próbki pamięci USB o mniejszej pojemności
t.j. 16GB, ponieważ 32GB jest dostępny w terminie 3-4 tygodni.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w zakresie dotyczącym pojemności pamięci USB
w opasce silikonowej.
Pytanie 15:
Do punktu 1 pamięci 32 gb.
Proszę o zmianę w zapisie „odczyt pamięci nie mniejszy niż” i „zapis pamięci nie mniejszy
niż” wszystkie firmy sprzedające pamięci podają odczyt pamięci i zapisu jako maksymalny
np.: 55MB/s. zapis 15 MB/s, ponieważ ten odczyt będzie taki na najlepszych urządzeniach
i przy najlepszych parametrach oraz przy odpowiednich plikach. Natomiast na różnych
komputerach i przy różnych plikach ten odczyt będzie dużo niższy.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:
w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis techniczny artykułów pozycja nr 1 „Opaska
silikonowa z USB – pojemność 32 GB” otrzymuje następujące brzmienie:

1.

Opaska silikonowa z USB – pojemność 32 GB
Wymiary
Surowiec/wykorzystany
materiał
Kolory i technika
zadruku/znakowania

220 mm × 16 mm × 3 mm (dopuszczalna tolerancja +/10%).
Materiał: silicon, soft PVC,
Kolor: biały.
Kolor: pełny kolor,
Wielkość: ok. ¾ powierzchni,
Technika: dostosowana do danego materiału,
z zastrzeżeniem, że musi zostać zapewnione
oznakowanie w pełnym kolorze zgodnym ze wzorem logo,
Miejsce: pośrodku opaski.
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Dodatkowe
informacje

Pojemność: min. 32 GB. Interfejs: USB 3.0. min.
Maksymalna prędkość odczytu pamięci nie mniejsza niż
55MB/s ,
Maksymalna prędkość zapisu pamięci 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

Każda opaska pakowana w folię. Opakowanie
zbiorcze nie cięższe niż 20 kg.

Nakład

2000 sztuk.

Pytanie 16:
W związku z postepowaniem o dostawę materiałów promocyjnych o nr DEWZP.26.13.2019 KK mam pytanie dotyczące nadruku.
Chodzi w szczególności o nadruk na długopisach metalowych, nadruk w pełnym kolorze
jest niemożliwy ponieważ może on się ścierać technika która się sprawdza w 100
procentach jest to grawer laserowy, czy będą państwo to akceptować i brać pod uwagę?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w zakresie techniki zadruku/znakowania, musi
zostać zapewnione oznakowanie w pełnym kolorze zgodnym ze wzorem logo.
Pytanie 17:
Ogólne
Czy w trakcie realizacji przetargu wszystkie produkty trzeba oddać na raz w jeden dzień.
Czy można oddawać pozycjami co znacznie ułatwiło by transport oraz państwu
sprawdzenie produktów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych.
Pytanie 18:
W związku z oczekiwaniem na odpowiedź Zamawiającego i braku możliwości zamówienia
gadżetów z dnia na dzień, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert wraz z próbkami
na dzień 25-26 czerwiec, aby każdy Wykonawca miał czas na zamówienie próbek oraz
oznakowanie zgodnie z Państwa wytycznymi.
Pytanie 19:
Proszę o przedłużenie czasu na składania oferty. Zanim Państwo odpowiecie nie zdążymy
ściągnąć wszystkich produktów i odpowiednio ich oznaczyć. Proszę o przesuniecie nawet
o 2 dni.
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Pytanie 20:
W związku z potrzebą zamówienia opaski spełniającej kryteria SIWZ do przetargu nr DEWZP.261.13.2019.KK tzn. Opaska silikonowa z USB - Pojemność 32 GB, Interfejs: USB
3.0 która nie wstępuje na rynku a jest realizowana pod konkretne zamówienie zwracamy
się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 4 dni.
Odpowiedź na pytania 18, 19, 20:
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 25 czerwca 2019 r.
do godziny 12:00, termin otwarcia ofert 25 czerwca 2018 r. o godzinie 12:30.
Zgodnie z powyższym w Rozdziale 11 SIWZ zapisy w brzmieniu:
2. Termin składania ofert – do 17.06.2019 r. do godz. 12:00.
4. Termin otwarcia ofert – 17.06.2019 r. o godz. 12:30.
zostają zmienione na zapisy w brzmieniu:
2. Termin składania ofert – do 25.06.2019 r. do godz. 12:00.
4. Termin otwarcia ofert – 25.06.2019 r. o godz. 12:30.

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