Pytanie nr 1-3

1.

Zamawiający wskazuje na terminy realizacji podając liczbę dni od daty przekazania projektów,
wymagając jednocześnie od Wykonawcy ich weryfikacji pod kątem prawidłowego wykonania. W jaki
sposób Zamawiający będzie rozliczał termin realizacji w przypadku, kiedy realizacja zamówienia będzie
przedłużać się z winy Zamawiającego, który nie przekaże poprawnych projektów? Zabierać to może
Wykonawcy czas przeznaczony na realizację zamówienia i może prowadzić do sytuacji, w której
opóźnienie i naliczenie kar umownych za zwłokę w dostawie Wykonawcy wynika z opieszałości lub
nieprzygotowania Zamawiającego. Logika wskazuje, iż termin realizacji powinien być liczony od
potwierdzenia przez Wykonawcę poprawnie przygotowanego składu graficznego nadesłanego przez
Zamawiającego. Zgodnie z doktryną Prawa Zamówień Publicznych, obowiązkiem Zamawiającego jest
niezwłoczne

przekazanie

Wykonawcy

pełnych,

wyczerpujących

i

jednoznacznych

informacji

niezbędnych do wykonania zamówienia. W przypadku nie podjęcia przez Zamawiającego takich działań
po podpisaniu umowy, kary za opóźnienie w dostawie zależą od Zamawiającego, a nie od czynności
Wykonawcy. Prosimy o zmianę tego zapisu.
2.

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy składy graficzne (pliki produkcyjne wg wymagań produkcyjnych
dotyczących konkretnych technologii produkcji i nadruku) przygotowane w poprawnym formacie? Która
ze stron odpowiada za poprawność tych materiałów graficznych i na którym etapie odpowiedzialność za
ich jakość leży po stronie Wykonawcy?

3.

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?
Informujemy, że czas którego Wykonawcy potrzebują na wykonanie prototypów (jeśli pod słowem
prototyp Zamawiający rozumie pierwszy egzemplarz danego produktu

wykonany zgodnie z

zaakceptowanym projektem) wynosi:
smycze, koszulki, długopisy, notesy, zestaw konferencyjny, torba bawełniana, torba laminowana,
kubek, plecak, piórnik, identyfikator, czapka, t-shirty, polówki, butelki na wodę, pendrive, frisbee,
parasolki, głośnik etui do telefonu - w zależności od znakowania około 6-8 dni roboczych
w przypadku produktów takich jak: krówki, balony, chorągiewki, magnesy, notesy magnetyczne,
breloki PCV 2D, wachlarze, płaszcze przeciwdeszczowe, naklejki na twarz - wykonanie prototypów
tych produktów jest niemożliwe, są to materiały produkowane na zamówienie, od razu w całym
nakładzie - nie ma możliwości wykonania jednej sztuki.
Materiały takie jak: wachlarze, płaszcze przeciwdeszczowe, breloki PCV 2D wykonywane są na
zamówienie w Chinach.

Odpowiedź na pytania nr 1-3
Zamawiający w tym zakresie nie przewiduje zmiany treści SIWZ. Terminy realizacji zostały szczegółowo opisane
w § 2 ust.1-12 wzoru umowy.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający fakturowanie częściowe w związku z częściowymi dostawami materiałów?
Odpowiedź na pytanie nr 4
Dopuszczane jest wystawianie faktur cząstkowych za poszczególne materiały, które obejmuje umowa

po

zrealizowanych pełnych projektach określonych w § 2 ust. 1 umowy. Suma wartości faktur cząstkowych nie
może przekroczyć kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy.

Pytanie nr 5
Koszulka poz. 2 - prosimy o definicję zapisu „jedwabisty chwyt”.
Odpowiedź na pytanie nr 5
Zamawiający miał na myśli gładkość i miękkość użytej bawełny podobnej w dotyku do jedwabiu jednak od niego
dużo bardziej wytrzymałej.
Pytanie nr 6
Koszulka poz. 2 - jaki ma być rodzaj bawełny użytej w koszulce? Ring-spun czy open-end?
Odpowiedź na pytanie nr 6
Zamawiający określił gramaturę koszulki oraz wskazał w opisie przedmiotu zamówienia cechy dobrej bawełny
takie jak: miękkość, elastyczność i jedwabisty chwyt.
Jeżeli rodzaj użytej przędzy bawełnianej w koszulkach spełni wymienione wymogi zamawiający dopuszcza oba
typy bawełny.
Pytanie nr 7
Jaką tolerancję wymiarów wskazanych w SIWZ dopuszcza Zamawiający?
Odpowiedź na pytanie nr 7
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów do trzech procent odchylenia od wymiarów wskazanych w opisie
przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 8
Długopis poz. 3 - prosimy o wskazanie liczby kolorów nadruku w każdym z 3 miejsc znakowania dla każdego z
czterech wymienionych projektów.
Odpowiedź na pytanie nr 8
Znakowanie długopisów w czterech różnych layoutach tematycznych.
Ponadto każdy długopis znakowany w dwóch miejscach na body i klipie w wersji pełno kolorowej (tj. Cmyk +
Panton) na maksymalnym możliwym polu znakowania.
Pytanie nr 9
9. Torba poz. 8 - na torbie laminowanej max. ilość kolorów nadruku to 1. Nadruk transferowy opisany w OPZ
wymaga wgrzania grafiki pod prasą (jest przenoszony za pomocą wysokiej temperatury i mocnego nacisku) a ten
model torby pod prasą się stopi, więc sitodruk transferowy na tym modelu jest niemożliwy, prosimy o weryfikację
opisu i zmianę oznakowania.
Odpowiedź na pytanie nr 9
Zamawiający dopuszcza zadruk metodą sitodruku zwykłego.
Pytanie nr 10
Kubek poz. 9 - jaką tolerancję pojemności i wymiarów dopuszcza Zamawiający?
Odpowiedź na pytanie nr 10
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów do trzech procent odchylenia od wymiarów wskazanych w opisie
przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 11
Poz. 18 - identyfikator - wkładki w identyfikatorach mają być spersonalizowane (zmienność nazwisk) czy projekt
będzie taki sam dla wszystkich?
Odpowiedź na pytanie nr 11
Projekty graficzne przygotowane przez Zamawiającego w dwóch głównych layoutach w tym miejsce na „wlanie
nazwisk” przekazanych przez Zamawiającego na etapie akceptacji projektów.
Pytanie nr 12

Czapka poz. 19 - czy Zamawiający dopuszcza czapki 5-panelowe? Opisane w OPZ czapki 6 panelowe mają
przeszycie na froncie (a Zamawiający wymaga by panel czołowy był bez przeszycia).
Odpowiedź na pytanie nr 12
Zamawiający nie dopuszcza czapek 5 panelowych. Zamawiający podtrzymuje zapis o czapce 6 panelowej
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia..
Pytanie nr 13
13. Butelka na wodę poz. 22 - jaką tolerancję pojemności i wymiarów dopuszcza Zamawiający?
Odpowiedź na pytanie nr 13
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów do trzech procent odchylenia od wymiarów wskazanych w opisie
przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 14
Wachlarz poz. 23 - Zamawiający w opisie wskazuje na nadruk całej powierzchni wachlarza - jaka ma być ilość
kolorów znakowania? W którym miejscu ma być oznakowany szkielet wachlarza? Na rączce lub na innych
plastikowych elementach wachlarza nie ma możliwości wykonania nadruku full color, nadruk może być jedynie w
pełnych kolorach metodą tampodruku (nie full color CMYK).
Odpowiedź na pytanie nr 14
Znakowanie jednostronne w kolorze (Cmyk + Panton) na całej powierzchni materiałowej.
Znakowanie szkieletu w jednym miejscu w kolorze (pełno kolorowy zadruk UV) na powierzchni około 10x50mm
Pytanie nr 15
Frisbee poz. 27 - jaka ma być średnica produktu?
Odpowiedź na pytanie nr 15
Wymiary: Ø23 x 2 cm
Pytanie nr 16
Parasole poz. 28 - znakowanie ma być w 1 kolorze?
Odpowiedź na pytanie nr 16
Zadruk metodą sitodruku w full colorze.

Pytanie nr 17
Naklejki poz. 29 - ulotka - ma to być standardowa ulotka z opisem produktu czy wydrukowana wg projektu
Zamawiającego?
Odpowiedź na pytanie nr 17
Ulotka zadrukowana wg projektu przekazane przez Zamawiającego
Pytanie nr 18
Etui poz. 31 - jaką tolerancję wymiarów wskazanych w SIWZ dopuszcza Zamawiający?
Odpowiedź na pytanie nr 18
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów do trzech procent odchylenia od wymiarów wskazanych w opisie
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 19
Terminy realizacji wskazane w pkt. 11 są dniami roboczymi, czy kalendarzowymi?
Odpowiedź na pytanie nr 19
Zamawiający

nie zastrzegł, że przy obliczaniu terminu należy pominąć soboty i niedziele, zatem należy

uwzględnić dni kalendarzowe.

Pytanie nr 20
Na jaki okres Zamawiający zatrzymuje 30% zabezpieczenia z tytuły rękojmi za wady? Nie ma takiej
informacji w umowie.
Odpowiedź na pytanie nr 21
Umowa stanowi integralną część dokumentu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zapisy
dotyczące zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady znajdują się w pkt. 17.3. lit. b)-e), pkt 17.6. i pkt
17.7. SIWZ. Ponadto zgodnie z art. 151 Pzp zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości
zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy w sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 568 § 1 k.c. sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli

wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Pytanie nr 22

Mam pytanie dotyczące przetargu na dostawę gadżetów reklamowych, nigdzie w ofercie przetargowej
nie mogę znaleźć loga które ma zostać umieszczone na gadżetach, rozumiem ze będzie dostępne na
późniejszym etapie prac ?
Odpowiedź na pytanie nr 22
Projekty zostaną przygotowane przez Zamawiającego w formie i trybie o którym mowa w § 2 ust. 1
umowy.

