Warszawa, 21 sierpnia 2019 roku

Do Wiadomości Publicznej
Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień
publicznych na Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie
w dwóch częściach

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje do wiadomości
Wykonawców pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami.
Pytanie nr 1
Mam pytanie o termin dostarczenia próbek oferowanych produktów. Czy trzeba je dostarczyć wraz z
ofertą 22.08.2019 roku, czy w jakimś innym terminie?
Odpowiedź nr 1
Zgodnie z rozdz. III ust. 4 SIWZ i rozdz. X ust. 3 pkt 2 SIWZ próbki stanowią element ofert Wykonawcy
i muszą zostać złożone wraz z ofertą w terminie wyznaczonym do składania ofert.
Pytanie nr 2
CZ.I.poz.16. Puzzle
Ze względów technicznych nie jest możliwe wykonanie nadruku tampodrukiem na woreczku, właściwa
metoda znakowania to termotransfer
Odpowiedź nr 2
Zamawiający dopuszcza znakowanie termotransferem.
Pytanie nr 3
Cz. I. poz. 19. Piłka nożna, poz.20 piłka do siatkówki
Znakowanie na piłce tampodrukiem ze względów technicznych możliwe jest tylko w trzech kolorach,
nadruk wielokolorowy wykonuje się wyłącznie termotransferem.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający dopuszcza znakowanie termotransferem.
Pytanie nr 4
W związku z ogłoszeniem postępowania pn.„Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla
Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie w dwóch częściach”
wnoszę o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 29 sierpnia 2019 r.
Prośbę uzasadniam tym, że postępowania zostało ogłoszone 14 sierpnia, tj. przed długim weekendem i
4 dni praktycznie zostały wyłączone.
W postępowaniu są wymagane oznakowane próbki. Zlokalizowanie, sprowadzenie oraz oznakowanie
materiałów promocyjnych zgodnie ze specyfikacją wymaga czasu.
Przy pierwotnie zachowanym terminie składania ofert 22.08.2019 r. złożenie oferty staje się nie
możliwym - aby oferta trafiła do Zamawiającego na czas, firmom z poza Warszawy należało by wysłać
ofertę 20 sierpnia, tj. na przygotowanie kompletnej oferty mamy 2 dni.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający zmienia SIWZ w ten sposób, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 27 sierpnia 2019
r. do godz. 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2019 roku o godz. 15:30. Zamawiający
dokonał również zmiany ogłoszenia o zamówieniu w opisanym zakresie.

