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BZP-III.272.22.2017 

 
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”. 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

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 I zamówienia 

Pyt. nr 1 
poz. 2 torby papierowe. Na torbach eko proponujemy nadruk monochromatyczny, papier jest bardzo 
chłonny i kolory rozmazują się przy nanoszeniu sitodruku, co powoduje dużo odpadów toreb i zwiększony 
koszt realizacji nakładu. 
Odp.:  
Zamawiający dopuszcza nadruk monochromatyczny na torbach papierowych. 

Pyt. nr 2 
poz. 10 zestaw karteczek. Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu w kolorze niebieskim, każde 
opakowanie zestawów na rynku Polskim i z importu jest w kolorze czarnym, proszę o poprawny zapis 
w opz, zgodnie z opisem produktu dystrybutorów i zdjęciem.? 
Odp.:  
Zamawiający dopuszcza czarny kolor opakowania. 

Zapytania dotyczące części II zamówienia 

Pyt. nr 1 
poz. 5. 6. 7. Torby papierowe. Zamawiający wskazuje torby z kartonu 180 g/m2, standardowe torby 
wykonuje się z kredy 180 g/m2, czy Zamawiający nie pomylił się w zapisie? Czy Zamawiający chce na pewno 
uchwyt polipropylenowy - powlekany o splocie warkoczowym, czy chodzi Państwu o standardowy sznurek. 
Chciałam wskazać iż sznurek ten jest znacznie droższy od standardowego, który Państwu dostarczaliśmy 
w ubiegłym roku. Proszę o sprecyzowanie, gdyż nie wiemy jak podejść do wyceny. 
Odp.: 
Torby papierowe powinny być przygotowane z papieru uszlachetnionego -kreda o gramaturze minimum 
180 g/m2, natomiast uchwyt to standardowy sznurek polipropylenowy. 

Pyt. nr 2 
poz. 8 Torba bawełniana. Proszę o wskazanie czy nadruk na torbie mamy wycenić w kolorze czy 
monochromatyczny? 
Odp.: 
Zamawiający udzielił wyjaśnień w powyższym zakresie w odpowiedziach na zapytania do treści SIWZ 
w dniu 01-08-2017r. w pytaniu nr 6. 

Pyt. nr 3 
Czy nadruk na kubku ma być wykonany w jednym kolorze czy full kolor? Nadruk na białym kubku można 
wykonać w kolorze lecz na czerwonym i niebieskim kubku proponujemy nadruk monochromatyczny, gdyż 
będzie bardziej widoczny i zniknie na tle kubka. 
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Odp.: 
Nadruk na kubku białym należy przygotować w full kolor, natomiast na kubku czerwonym  
i niebieskim zamawiający dopuszcza nadruk monochromatyczny - biały. 
 
 
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

Powyższe zmiany wykonawca winien uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  
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