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Wykonawcy ubiegający się 

o zamówienie 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa artykułów promocyjnych w ramach Projektu 

Społeczeństwo Obywatelskie”  

 
 

WYJAŚNIENIE 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania w dniu 6 lutego 2020r. wpłynęły 

zapytania do 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 2019r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) Zamawiającego: 

 

Pytanie nr 1:  

Czy nadruk na bawełnianych workach może być wykonany metodą sitodruku, lub metodą 

sitodruku ekologicznymi farbami wodnymi? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie nadruku na workach bawełnianych ze sznurkiem metodą 

sitodruku, lub metodą sitodruku ekologicznymi farbami wodnymi pod warunkiem,  

iż zapewnione zostaną takie same parametry dotyczące jakości i trwałości jak w przypadku 

druku UV lub termotransferwy. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy na kubku termicznym metalowym może być znakowanie metodą grawera laserowego?  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dopuszcza wykonanie znakowania na kubku termicznym metalowym metodą 

grawera laserowego pod warunkiem, iż zapewnione zostaną takie same parametry dotyczące 

jakości i trwałości jak w przypadku znakowania metodą tampodruk. 

 

 

 

  

Znak sprawy: DO-I.272.2.2020 

Poznań, 7 lutego 2020r. 
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Pytanie nr 3: 

Dotyczy punktu VI.2 SIWZ: czy próbki wymagane do dostarczenia Zamawiającemu  

w przypadku Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona mają być dostarczone bez 

znakowania? 

 

Odpowiedź: 

 

Próbki artykułów promocyjnych, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu 

zgodnie z SIWZ nie muszą być znakowane. 

 

 

 Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia do SIWZ stają się integralną częścią 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. 

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

            

       

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego i Kadr 
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