
Pytanie nr 1 

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza pojęcie “języczek” w poz. 5 (notes z długopisem). Prosimy również 

o zdjęcie tego elementu. 

 

Odpowiedź  nr 1 

Zamawiający nie dysponuje szczegółowym zdjęciem notesu. Zamawiający przez pojęcie „języczek” 

rozumie wystającą wstążkę na dole notesu w kolorze zielonym.   

 

Pytanie nr 2 

zestaw konferencyjny - karton, z którego wykonane jest pudełko do zestawu jest w kolorze beżowym, 

nie szarym. Czy Zamawiający dopuszcza pudełka oryginalne pudełka w kolorze beżowym? 

 

Odpowiedź  nr 2 

Zamawiający ma na myśli produkt w kolorze takim jak na zdjęciu poglądowym. Poniżej zdjęcie 

poglądowe w kolorze. 

 

   

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuszcza pakowanie długopisów nie w pudełka, a woreczki foliowe po 50 sztuk? 
 

Odpowiedź  nr 3 

Zamawiający podtrzymuje zapis w opisie przedmiotu zamówienia 

 

Pytanie nr 4 

Czy zdjęcia umieszczone w specyfikacji są jedynie zdjęciami poglądowymi? 

 

Odpowiedź  nr 4 

Załączone zdjęcia stanowią dodatek do opisu przedmiotu zamówienia, który należy potraktować 

jako podpowiedź dla wykonawcy co do oczekiwań zamawiającego. 

 

 



Pytanie nr 5 

torba - non woven - na materiale laminowanym można nadrukować maksymalnie 1 kolor. Prosimy o 
zmianę zapisu 

 

Odpowiedź  nr 5 

Zamawiający dopuszcza zadruk na torbie non woven bez laminatu metodą sitodruku w full colorze. 

 

Pytanie nr 6 

torba non woven laminowana - toreb z tego materiału nie da się drukować za pomocą transferu, 

ponieważ materiał topi się pod wpływem temperatury. Można je drukować jedynie sitodrukiem 

bezpośrednio. Maksymalne pole znakowania na tej torbie to 23*28 cm. Prosimy o zmianę zapisu. 

 

Odpowiedź  nr 6 

Zamawiający odpowiedzi udzielił w poprzednim pytaniu nr 5. 

 

Pytanie nr 7 

Kubek - czy Zamawiający dopuszcza kubki o poj. 350ml? Czy kubki mają być pakowane w pudełka 

jednostkowe? 

 

Odpowiedź  nr 7 

Zamawiający określił wielkość odchyleń pojemności kubka w odpowiedzi nr 10 z dnia 8.03. 

Ponadto kubki pakowane jednostkowo do pudełka.  

 

Pytanie nr 8 

Krówki - proszę o wyjaśnienie zapisów liczbowych 15/5kg,8/20kg,3/100kg,20/12kg,2/11 kg,23/11 kg - 

co oznacza pierwsza liczba w zapisie? Przykładowo: co oznacza liczba 15 w zapisie 15/5kg? 

 

Odpowiedź  nr 8 

Pierwsza cyfra w zapisie o którą pyta Wykonawca jest oznaczeniem własnym Zamawiającego i nie ma 

wpływu na kalkulowanie ceny przez Wykonawcę.  

Druga cyfra zapisu wskazuje kilogramy zamawianych krówek reklamowych w kontekście ilości 

realizowanych projektów graficznych szczegółowo rozpisanych w pkt 10 litera e) opisu przedmiotu 

zamówienia 

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający dopuszcza pakowanie długopisów po 100 sztuk? 

 

Odpowiedź  nr 9 

Zamawiający nie dopuszcza pakowania długopisów po 100 sztuk. 

 



 

Pytanie nr 10 

Poz. 8 torba non woven laminowana - 3 projekty - czy każdy będzie w nakładzie 500 sztuk? Jeśli nie, 

to w jakim nakładzie będzie każdy projekt? 

 

Odpowiedź  nr 10 

Tak, każdy projekt w nakładzie 500 sztuk. 

 

Pytanie nr 11 

Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę prototypów materiałów. Prosimy o weryfikację od 

którego momentu Zamawiający będzie liczył termin wykonania - Zamawiający nie uwzględnił  

w umowie czasu niezbędnego na wykonanie prototypu. Prosimy o: 

- definicję słowa prototyp - czy chodzi o przykładową próbkę podobnego artykułu, 

czy chodzi o pierwszy egzemplarz produkcyjny każdego z zamawianego 

asortymentu? 

- informację jaki czas ma Wykonawca na wykonanie prototypów; weryfikację 

terminu realizacji w oparciu o konieczność wykonania prototypu; 

- informację w jaki sposób Zamawiający będzie rozliczał Wykonawcę z terminu 

realizacji w sytuacji, gdy dostawa ma nastąpić w ciągu 7 dni od daty przekazania 

projektów a Wykonawca nie dostarczy do tego czasu prototypu? 

- informację w jaki sposób Zamawiający będzie rozliczał Wykonawcę z terminu 

realizacji w sytuacji, gdy dostawa prawidłowo wykonanego przedmiotu 

zamówienia nastąpi przed przekazaniem Zamawiającemu prototypu 

 

Odpowiedź  nr 11 

Prototyp to pierwszy wykonany wg. zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  

(przygotowanej zgodnie z treścią umowy) - model gadżetu reklamowego stanowiący podstawę do 

dalszej seryjnej produkcji całego nakładu. 

Pozostałe pytania dotyczące terminów realizacji zostały szczegółowo opisane w § 2 ust.1-12 wzoru 

umowy.  

 

Pytanie nr 12 

Udzielając odpowiedzi na zapytania Wykonawców dot. postępowania   SAA/ 3/2018 w dn. 08.03.2018 

w pytaniu nr. 9 – udzielili Państwo odpowiedzi „Zamawiający dopuszcza zadruk metodą sitodruku 

zwykłego”. Odpowiedź nie jest precyzyjna oraz zgodnie z  art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r.  Prawem zamówień publicznych /dalej zw. Pzp /Zamawiający  powinien dokonać zmian OPZ 

SIWZ . Opisanego w poz. 8  modelu TORBY NON WAVEN z przyczyn technologicznych nie można 

oznakować w pełnym kolorze , a jedynie w 1 kolorze nadruku . Zwracamy się z prośbą zgodnie z Pzp 

o zmianę OPZ SIWZ w poz. 8 na  nadruk w 1 kolorze – sitodruk ,gdyż zamieszczony  wymóg zadruku 

full kolor / sitodruk transferowy nie może być  zastosowany  na torbach z OPZ SIWZ.  



 

Odpowiedź  nr 12 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi nr 5 tego dokumentu z dnia 9.03.2018 

 

Pytanie nr 13 

T-shirt – proszę o doprecyzowanie ilości kolorów nadruku, zgodnie z poniższym pytaniem ; Projekt 

Miasto FG 2050 – ile kolorów nadruku jest na przodzie ile kolorów nadruku jest na tyle koszulki Rok 

Niepodległości - ile kolorów nadruku jest na przodzie ile kolorów nadruku jest na tyle koszulki 

 

Odpowiedź  nr 13 

Zamawiający na etapie ogłoszenia zamówienia nie dysponuje gotowymi projektami graficznymi.  

W związku z powyższym Wykonawca powinien skalkulować sposób znakowania zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia o którym mowa w pkt 2) lit c). 

 

Pytanie nr 14 

Torby laminiowane non -waven – proszę o zmniejszenie ilości kolorów nadruku, na podanych torbach 

wykonuje się nadruk w 1 kolorze 

 

Odpowiedź  nr 14 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi nr 5 tego dokumentu z dnia 9.03.2018 

 

Pytanie nr 15 

Płaszcz przeciwdeszczowy- potrzebuje doprecyzowania czy folia z którego ma być wykonana 

peleryna może być biała/przezroczysta a opakowanie w różnych kolorach, czy płaszcz ma być  

w różnych kolorach. Na rynku występują płaszcze w kolorach: niebieski, czerwony, żółty 

Przykładowy wzór 

 
 

Lub model półprzezroczysty : niebieski, biały, czerwony, pomarańczowy, żółty 

 
 

Odpowiedź  nr 15 

Zamawiający w sprawie kolorów płaszczy udzielił odpowiedzi nr 3 w zapytaniu z dnia 6.03. Ponadto 

każdy płaszcz zapakowany w osobny przezroczysty worek foliowy. 

 

 

 

 

 


