Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r.

Do Wykonawców postępowania

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiałów
informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka ogłoszonym w BZP w dniu
12 czerwca 2017 r. pod nr 530618-N-2017, zmienionym ogłoszeniem z dnia 14 czerwca 2017 r.
nr 96932 – 2017, wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści SIWZ. Wyjaśnienia Zamawiającego
wraz z treścią pytań przedstawiam poniżej:
Pytanie nr 1
Część I, poz. 1 bączek drewniany – polski producent wycofał bączki ze swojej oferty produkcyjnej.
Aktualnie na stanie ma 800 sztuk kolorowych i brak w kolorze naturalnym. Za kilka miesięcy
przewiduje wznowić produkcję i wprowadzić bączki do oferty sprzedażowej, lecz o średnicy 25 mm.
W związku z powyższym proponujemy bączki drewniane o średnicy 58 mm, kolor naturalny lub
bączki o średnicy zgodnie ze specyfikacją – 35 mm. Niestety w obu przypadkach brak możliwości
przedstawienia wraz z ofertą wzorów – produkty są do sprowadzenia z Chin. Bączek o średnicy 58
mm jest możliwy do sprowadzenia w terminie do 3 tygodni, natomiast bączek o średnicy 35 mm –
realizacja na indywidualne zlecenie, czas produkcji i sprowadzenia do Polski – 50 dni. Dlatego
wnosimy o dopuszczenie złożenia opisu technicznego proponowanego produktu bez dołączenia
fizycznej próbki.
Odpowiedź Zamawiającego
Z uwagi na fakt, iż objęty zakresem części I zamówienia, wyszczególniony pod pozycją nr 1 Bączek
drewniany nie występuje w obrocie rynkowym w ilościach zbliżonych do zakresu przedmiotu
zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. poz. 2164 z późn. zm.) zmienił treść SIWZ w ten sposób, iż
z przedmiotu części I zamówienia usunął ww. pozycję asortymentową. W związku z powyższym
przedmiot zamówienia części I obejmuje dostawę 9 następujących pozycji asortymentowych
materiałów informacyjno-promocyjnych: 1.Brelok maskotka- 10 000 szt., 2. Brelok odblaskowy –
5000 szt., 3. Długopis 4 w 1 – 1000 szt., 4. Filiżanka ceramiczna ze spodkiem – 1000 szt., 5. HUB
USB -1000 szt., 6. Koszulka ODPD-1000 szt., 7. Koszulka Korczak- 1000 szt., 8. Latarka brelok –
5000 szt., 9. Linijka z kalkulatorem – 5000 szt.
Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa zmiana SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia w istotnym
zakresie, bowiem dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, Zamawiający, na zasadzie art. 12a ust.
2 cyt. ustawy, przedłużył termin składania ofert do dnia 27 czerwca 2017 r. do godz. 12:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 14.30. Miejsce składania ofert i otwarcia
ofert pozostają bez zmian.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w BZP w dniu 19 czerwca 2017 r. pod nr 500000120N-2017 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie nr 2
Część I poz.7-8 koszulki - ze względu na to, że koszulki są identyczne wnoszę o dopuszczenie
złożenia jednego wzoru do pozycji 7 i 8.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający opisał warunki i paramenty próbek w SIWZ.
Pytanie nr 3
Część II, poz. 10 zestaw zakreślaczy - w związku z wycofaniem produktu z oferty producenta (na
stanie są ostatnie 1.370 szt.) proponujemy produkt równoważny – zestaw trzech zakreślaczy
w pudełku o wymiarach 87 x 49 x 20mm (zdjęcie produktu w załączeniu) lub usunięcie tej pozycji ze
specyfikacji. Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 28 czerwca 2017 r.
Odpowiedź Zamawiającego
Z uwagi na fakt, iż objęty zakresem części II zamówienia, wyszczególniony pod pozycją nr 10
Zakreślacz-zestaw nie występuje w obrocie rynkowym w ilościach zbliżonych do zakresu przedmiotu
zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. poz. 2164 z późn. zm.) zmienił treść SIWZ w ten sposób, iż
z przedmiotu części II zamówienia usunął ww. pozycję asortymentową. W związku z powyższym
przedmiot zamówienia części II obejmuje dostawę 9 następujących pozycji asortymentowych
materiałów informacyjno-promocyjnych: 1. Magnes kampanie – 20 000 szt., 2. Magnes RPD – 15 000
szt., 3. Magnes Korczak – 20 000 szt., 4. Notes ECO – 1000 sz., 5. Opaska USB-1000 szt., 6.Przypinka
znaczek ODPD – 5000 szt., 7. Słuchawki z odblaskiem- 5000 szt., 8. Smycz – 5000 szt., 9. Wieszak na
torbę – 1000 szt.
Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa zmiana SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia w istotnym
zakresie, bowiem dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, Zamawiający, na zasadzie art. 12a ust.
2 cyt. ustawy, przedłużył termin składania ofert do dnia 27 czerwca 2017 r. do godz. 12:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 14.30. Miejsce składania ofert i otwarcia
ofert pozostają bez zmian.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w BZP w dniu 19 czerwca 2017 r. pod nr 500000120N-2017 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

