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Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
„Zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu 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 
6. Torba sportowo- podróżna 
Torba, którą Państwo wytypowaliście nie jest dostępna w wymaganych ilościach. 
W związku z powyższym proponuję torbę o zbliżonych parametrach od tego samego producenta: 

 
 

Czy zamawiający dopuszcza taką torbę? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający, dopuszcza torbę sportowo-podróżną w poz. nr 6 wskazaną przez Wykonawcę, tj. torbę 
o nastepujących parametrach: 
 
- dno wzmacniane pianką 
- laminowane dno z gumowymi nóżkami dla ochrony przed zabrudzeniami 
- komora główna zapinana na dwubiegunowy zamek 
- 3 kieszenie na zamek:  1 frontowa + 2 boczne w tym 1 z przeznaczeniem na buty 
- 2 boczne otwarte kieszenie z siatki 
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- podwójny uchwyt do noszenia w dłoni z ochraniaczem oraz odpinany, regulowany pas na ramię z 
ochraniaczem  
- materiał wierzchni 100 % poliester 
- wymiary 51 x 29 x 33 cm 
- pojemność 40 L 
- waga 750 g 
 
Pytanie nr 2 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie innej kolorystyki do poz.6 

Specyfikacja jest opisana w taki sposób, że pasuje tutaj konkretny model torby jednego producenta która nie 
jest dostępna w kolorze szarym w ilości 200 szt. tylko kobaltowym. Proszę o dopuszczenie tej kolorystyki. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dostarczenie torby w kolorze kobaltowym. 
 
 
Powyższe zmiany należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
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