Warszawa, dnia 14.12.2015 r.
Biuro Zamówień Publicznych
BZP-064/ 759 /2015
Zamawiający:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00 - 955 Warszawa
BZP/106/DK/2015
(znak postępowania)

Wyjaśnienie i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetarg nieograniczony : Zakup upominków reklamowych.
W związku z pytaniami uczestników postępowania, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, 4
i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z późń. zm ) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wyjaśnia i modyfikuje treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Pytanie nr 10
w przetargu nieograniczonym nr BZP/106/DK/2015 produkt nr VI tj. piórnik z metalu nie jest
powszechnie dostępny na rynku, poproszę o zmianę produktu lub usunięcie tej pozycji.
Odpowiedź na pytanie nr 10
Zamawiający informuje, że modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do siwz)
poprzez usuniecie pozycji nr VI – Piórnik -.
1. Wymiary: 104x78x77 mm
Materiał: metalW zestawie gumka, temperówka, note pad, automat taśmy
samoprzylepnej, ołówek
2. Ologowanie
- logo MDM w kolorze czarnym
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 1 do siwz) w poz III usuwając go z listy.
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Pytanie nr 11
Poz. 1 zestaw wizytownik proszę o doprecyzowanie ilości kolorów znakowania. Czy
Zamawiający dopuszcza znakowanie przy zastosowaniu naklejki czy ma to być nadruk?
Odpowiedź na pytanie nr 11
Zamawiający informuje, że logotyp jest czterokolorowy. Zamawiający nie dopuszcza
zastosowania naklejki.
Pytanie nr 12
Poz.3. power bank – hide - obecnie na rynku jest 25 szt. power banków w kolorze
czerwonym i nie jest przewidywana najbliższa dostawa w tym kolorze. Czy zatem
Zamawiający dopuszcza produkt w innych dostępnych kolorach tj. czarny lub biały?
Odpowiedź na pytanie nr 12
Zamawiający dopuszcza kolory biały i czarny. W związku z powyższym Zamawiający
informuje, iż zmodyfikował Opis przedmiotu zamówienia - zgodnie z odpowiedzią udzieloną
w dniu 10.12.2015 r.
Pytanie nr 13
Poz.5 proszę o doprecyzowanie ilości kolorów nadruku
Odpowiedź na pytanie 13.
Zamawiający informuje, że logotyp ma 4 kolory.
Pytanie 14.
Poz.6 piórnik- produkt został wycofany z oferty. Czy zatem Zamawiający rezygnuje z tego
produktu czy nastąpi zmiana produktu?
Odpowiedz na pytanie 14.
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 10.
Pytanie nr 15
Poz.11 zestaw do parzenia kawy dla 2 osób-proszę o doprecyzowanie ilości kolorów
znakowania
Odpowiedź do pytania nr 15
Zamawiający informuje, że znakowanie ma 4 kolory
Pytanie nr 16
pytanie w związku z punktem VI OPZ, piórnik. Czy jest możliwość uzyskania odpowiedzi,
gdzie Państwo znaleźli taki piórnik?
Odpowiedź na pytanie nr 16
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Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie 10 Zamawiający usunął z OPZ
pozycję VI – Piórnik -.
Pytanie nr 17
Poz.13 pendrive- proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza Znakowanie na usb. Czy
znakowanie będzie z 1 czy z dwóch stron
Odpowiedź na pytanie nr 17
Zamawiający informuje, że znakowanie będzie na jednej stronie.
Pytanie nr 18
Poz.9. parasol-proszę o doprecyzowanie ilości kolorów i miejsc znakowania
Odpowiedź na pytanie nr 18
Zamawiający informuje, że znakowanie ma być w czterech kolorach. Natomiast logotyp
MDM na materiale parasola (1 logo) z wierzchniej strony.
Pytanie nr 18
Poz.10 kubek ceramiczny- proszę o doprecyzowanie ilości kolorów i miejsc znakowania na
kubku
Odpowiedź na pytanie nr 18
Zamawiający informuje, że znakowanie na kubku będzie z dwóch stron. Logotyp
czterokolorowy
Zamawiający informuje, iż modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia (zał nr 1 do siwz) w poz
I- XIII oraz formularz cenowy (zał nr 3A do siwz) zmieniając wielkości zamawianych
produktów:
zestaw wizytownik

160

100

zestaw podróżny

150

150

power bank hide

180

150

plecak na ramię CITY

100

100

teczka modern

50

50

parasol

50

50

kubek ceramiczny Ilona Premium

100

100

kubek termiczny

160

120

kalendarz stojący

100

100

zaparzacz

300

250

pendrive 16 GB

500

300
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Zmianie ulega termin składania ofert – w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia zmian w
treści przygotowywanych ofert w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
ustalone zostają nowe terminy składania i otwarcia ofert – tj. na dzień 18.12.2015 r. o godz. 11.00.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Jarosław Talarowski
/-/
Dyrektor Biura Zamówień Publicznych
……………………………..
Kierownik Zamawiającego
………………………

………………………
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