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Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu 
 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie i dostawa 
artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu w 2017 roku, z podziałem na części”. 

 

ZMIANA ORAZ WYJAŚNIENIA  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

I Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami: 

Zapytania dotyczące części II zamówienia 
Pyt. nr 1 
Proszę o informację czy możliwe jest zaproponowanie portfelu męskiego oraz damskiego z większą ilością 
kieszonek na karty? Czy portfel z wizualizacji odpowiada Państwa specyfikacji? Czy mamy kierować się 
zdjęciami? 
Odp.: 
Zamawiający nie dopuszcza portfela z większą ilością kieszonek na karty. Obowiązuje opis artykułów 
z opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 4B DE do SIWZ. Zdjęcie ma charakter poglądowy. 

Pyt. nr 2 
Czy możliwe jest zaproponowanie portfela damskiego opcjonalnie również w kolorze czerwonym? 
Odp.: 
Zamawiający nie dopuszcza portfela damskiego w kolorze czerwonym. Obowiązuje opis artykułów z opisu 
przedmiotu zamówienia załącznik nr 4B DE do SIWZ.  

Pyt. nr 3 
Czy plecak powinien w całości występować w kolorze czerwonym, granatowym i czarnym ? Czy powinniśmy 
dostarczyć plecaki w tych 3 kolorach czy możemy wybrać z pośród  tych 3 wersji ? Czy kolorystyka ta ma 
być przeważająca lub plecak może być w kolorze np czarno-czerwonym, czarno-granatowym? 
Odp.: 
Tak, plecak może być w kolorze np. czarno-czerwonym, czarno-granatowym czyli dwukolorowym jak też 
w trzykolorowym. Jednak obowiązuje kolorystyka mieszana z dominacją kolorów: granatowego/ 
czerwonego/ czarnego. 

Pyt. nr 4 
Czy plecak powinien mieć 2 główne przegrody i dodatkowo kieszonkę na froncie?  
Odp.: 
Tak, plecak powinien mieć 2 główne przegrody i dodatkowo kieszonkę na froncie. 

Pyt. nr 5 
Czy pamięć USB powinna być jednostkowo pakowana np. w pudełko czy wystarczy folijka? 
Odp.: 
Pamięć USB powinna być jednostkowo pakowana w pudełko. 

Pyt. nr 6 
Ile kolorów nadruku będzie posiadać torba bawełniana? 
Odp.: 
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Nadruk na torbie bawełnianej będzie posiadać jeden kolor. 

Pyt. nr 7 
Proszę o informację czy kolory dotyczące poz. 10 zestaw piśmienniczy tyczą się obudowy długopisu 
i ołówka czy opakowania? Czy powinniśmy dostarczyć zestawy w tych 3 wersjach kolorystycznych czy 
możemy wybrać 1 kolor? 
Odp.: 
Zestaw do pisania – jego obudowa, powinien być dostarczony w tych 3 wersjach kolorystycznych: czarnej, 
granatowej i czerwonej (długopis i ołówek w jednym kolorze). 

Pyt. nr 8 
Czy zapis dotyczący znakowania zestawu piśmienniczego: grawer tyczy się wszystkich części zestawu 
tj. długopis, ołówek i opakowanie? 
Odp.: 
Sposób znakowania dotyczy wszystkich części zestawu. 

Pyt. nr 9 
Proszę o informację odnośnie kubka: czy kolory powinniśmy dostarczyć kubki w tych 3 wersjach 
kolorystycznych czy możemy wybrać 1 kolor? 
Odp.: 
Kubki powinny być dostarczone w 3 wersjach kolorystycznych. 

Pyt. nr 10 
W związku z licznymi wątpliwościami proszę o wydłużenie terminu składania ofert. 
Odp.: 
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 
 
II Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp., dokonuje modyfikacji treści SIWZ w taki 
sposób, że w Formularzu cenowym stanowiącym jednocześnie opis przedmiotu zamówienia dla części II 
DE (Załącznik nr 4B DE do SIWZ) zmienia: 

a) w pozycji nr 5 kolumna „Opis” winno być wpisane: torba papierowa o wymiarach 42cm  (wysokość)  
x 32 cm (szerokość) x 10 cm (głębokość) – dopuszczalna tolerancja +/- 20%;. 

b) w pozycji 6 kolumna „Opis” winno być wpisane: torba papierowa o wymiarach 32cm (wysokość) 
x 24 cm (szerokość) x 9cm (głębokość) – dopuszczalna tolerancja +/- 10%. 

c) w pozycji 7 kolumna „Opis” winno być wpisane: torba papierowa o wymiarach 23cm (wysokość) 
x 12cm (szerokość) x 7 cm (głębokość) – dopuszczalna tolerancja +/- 10%. 

Powyższe zmiany wykonawca winien uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Zamawiający 
w załączeniu przekazuje aktualny (po zmianach) – Załącznik nr 4B DE SOPZ część II. 
 
Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty 
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