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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 7 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:  

Proszę o informację czy kubek izotermiczny powinien posiadać ściankę ze stali na zewnątrz 

czy wewnątrz kubka? W opisie jest nieścisłość "  

„...ścianka wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej, wnętrze wykonane z PP..." Jeżeli 

ścianka zewnętrzna ma być stalowa to proszę o zmianę zapisu odnośnie znakowania na 

grawer. 

 

Pytanie nr 2: 

Proszę o zweryfikowanie opisu przedmiotu zamówienia w poz. 3 (która ścianka z jakiego 

materiału ma być wykonana)? 

pojemność 450 ml (+/- 10%), 

rozmiar Ø 80 x 180 mm (+/- 15%),  

waga do 0,25 kg,  

ścianka wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej, 

wnętrze wykonane z PP, 
pokrywa wykonana z plastiku, 

każdy kubek pakowany osobno folię i w tekturowe pudełko 

 

 

 

  

Znak sprawy: DO-I.272.2.2020 

Poznań, 10 lutego 2020r. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż ścianka zewnętrzna kubka izotermicznego powinna być wykonana 

ze stali nierdzewnej, a jego wnętrze z pp. 

 

 

 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 

                  /-/ 

                           Adam Habryło 

 

 


