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Warszawa, 2019-07-30

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę materiałów promocyjnych – postępowanie nr DEWZP.261.15.2019.MJ

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 1:
Proszę o informację czy możliwe jest załączenie próbki pamięci usb bez czipu? Nie jest
możliwe sprowadzenie 1 sztuki pamięci silikonowej w kilka dni. Pamięć ta nie jest
standardowym modelem, ona jest importowana.
Odpowiedź:
Próbka musi być zgodna z wymaganiami wskazanymi w SIWZ. Zgodnie z rozdziałem 6 ust.
5 pkt 1, „próbki muszą zawierać wszelkie elementy umożliwiające sprawdzenie czy dany
materiał funkcjonuje prawidłowo (np. baterie)”, czyli w przypadku pen drive’a, próbka musi
spełniać wymogi wskazane w SIWZ, tak by Zamawiający mógł ją ocenić.
Pytanie 2:
Proszę o dopuszczenie pudełka dla zestawu piśmiennego w kolorze czarnym oraz
usunięcie zapisu o znakowaniu na nim full color.
Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w zakresie wymogów dotyczących
zestawu długopisu i ołówka.
Pytanie 3:
Proszę o wyjaśnienie czy oprócz przesłania próbek wraz z ofertą wyłoniony wykonawca
będzie musiał dosłać poszczególne próbki raz jeszcze w celu akceptacji nadruku?
Odpowiedź:
Zgodnie z jednym z etapów harmonogramu opisanego w § 4 ust. 1 lit. e Istotnych
postanowień umowy (IPU), „po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu graficznego
materiałów tzw. wizualizacji, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego do
akceptacji próbny egzemplarz każdego materiału z naniesionym logotypem zgodnie
z wizualizacją zaakceptowaną przez Zamawiającego, którego parametry techniczne
i użytkowe będą zgodne ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym
Załącznik nr 1 do Umowy”. Uzgodnienia Zamawiającego z Wykonawcą dotyczące
wizualizacji przebiegać będą zgodnie z harmonogramem realizacji umowy określonym
w § 4 ust. 1 lit. a-d IPU.

Pytanie 4:
Pozycja 2. Zestaw długopis i ołówek.
Opisany przez Państwa zestaw jest dostępny tylko w kolorze czarnym, dodatkowo na
stanie magazynowym nie ma wymaganej ilości a jedyny importer nie przewiduje już
kolejnych dostaw tego modelu. Na rynku dostępne są produkty bez elementów PU, które
spełniają pozostałe wymagania zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktu (ołówka automatycznego i długopisu),
który będzie wykonany z metalu lub/i PU lub/i aluminium lub/i z ABS. Poza tym nie zmienia
zapisów SIWZ w danym zakresie.
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

Opakowanie wymiary:
- Minimalne wymiary: 140 mm x 40 mm x 20 mm
- Maksymalne wymiary: 180 mm × 60 mm × 35 mm

Surowiec/wykorzystany
materiał

Kolory i technika
zadruku/znakowania

Dodatkowe informacje

Materiał:
produkt (ołówek automatyczny i długopis) – metal
lub/i PU lub/i aluminium lub/i ABS
- opakowanie – 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 z wzorem logo,
Miejsce umieszczenia logotypu: po jednej stronie,
pośrodku każdego elementu (długopisu, ołówka,
opakowania). Dokładne rozmieszczenie oraz wielkość
logo zamawiający przekaże na etapie realizacji umowy.
Wkład długopisu w kolorze niebieskim

Ilustracja poglądowa

Pakowanie

Opakowanie zbiorcze nie cięższe niż 20 kg.

Nakład

2000 sztuk.
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Pytanie 5:
Proszę o informację, czy dopuszczacie Państwo głośnik bezprzewodowy w kolorze białym
z czarnymi elementami? taki jak w załączniku.

Odpowiedź:
Zamawiający mając na uwadze kolor głośnika: biały, odnosił się do elementów zmiennych
w zakresie kolorystyki, czyli obudowy, a nie do elementów stałych produktów, na których
kolor Zamawiający nie ma wpływu.

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