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       DR-II.272.1.2019 
        

      
 Wykonawcy ubiegający się  
  o zamówienie 

 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych 
na potrzeby Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu w 2019 r., z podziałem na części” 

 
 

WYJAŚNIENIE 
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający informuje iż w ww. postępowaniu zostały złożone wnioski o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). W związku z powyższym, 
zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przedstawia treść zapytań i udziela następujących 
wyjaśnień: 

Pytanie nr 1 
W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na dostawę materiałów reklamowych 
zwracam się z prośbą o zmianę notesu z recyklingu na inny model. Notes opisany w SIWZ 
i SOPZ nie jest obecnie dostępny w określonej ilości. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli notesu z recyklingu, które spełniają 
minimalne wymagania wskazane w SOPZ (zał. nr 4 do SIWZ, część III, poz. nr 5), tzn.: notes 
musi posiadać wymiary: 18,5x18x1,8 cm (+/- 2 cm), musi zawierać co najmniej czysty notes, 
karteczki samoprzylepne, znaczniki i papierowy długopis. Zamawiający dopuszcza pełną 
dowolność kolorystyczną elementów wykończeniowych. 
 
Pytanie nr 2 
Wodoodporne etui natomiast spełniające wymóg specyfikacji, sprzedawane jest w miksie 
kolorów (różowy, czarny, zielony - bez możliwości wyboru). Czy w związku powyższym, 
Zamawiający dopuszcza powyższe zmiany? 
 
 
 
 
 



 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dowolną ilość wariantów kolorystycznych (jak również dowolność 
kolorystyczną) dmuchanych wodoodpornych etui na telefon, spełniających wymagania 
wskazane w SOPZ (zał. nr 4 do SIWZ, część I poz. nr 2) 
 
Uwzględniając powyższe Zamawiający informuje, że zmianie uległ termin składania i otwarcia 
ofert. 
Informacja o zmianie terminu została zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego 
w dniu 5 kwietnia 2019 r. 
 
Nowy termin składania ofert: do 11 kwietnia 2019 r., godz. 9.30.  
Nowy termin otwarcia ofert: 11 kwietnia 2019 r., godz. 11.00. 

 
Krzysztof Grabowski 
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