
 

 

Warszawa, dnia 17 maja 2022 r. 

BRPD/ZP/15/2022 

Do Wykonawców postępowania 

 

Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana treści SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
negocjacji pn. Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw 
Dziecka, ogłoszenie o zamówieniu Dz. Urz. UE nr 2022/S 077-209558 z dnia 20.04.2022 r. 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t. .j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054, 2269), Zamawiający 
udziela wyjaśnień treści SWZ i zmienia SWZ w poniższym zakresie: 

Pytanie nr 1: 

Pytanie Cz. 2, poz. 1 Piłka plażowa. Wymagana przez Zamawiającego piłka plażowa jest 
niedostępna. Nie pojawi się ona również w najbliższym czasie na magazynach. W 
związku z powyższym proszę o dopuszczenie piłki o poniższych parametrach: 
Dmuchana piłka plażowa. Występuje w wersji jednokolorowej lub dwukolorowej. 
Wymiary: 25 cm (nienapompowana 36 cm), Ø ca. 24 cm Materiał: PVC  

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie Załącznika nr 1 do SWZ- OPZ w ten 

sposób, że w rozdz. IV OPZ w części II zamówienia w poz. 1 „Piłka plażowa” kolumna 

„Opis” otrzymuje następujące brzmienie: 

„Materiał PVC o kolorowych panelach, tj. minimum dwukolorowych. Produkt wolny od 

ftalanów. Rozmiar (średnica) min. ø 26 cm. Nadruk na białym panelu. Znakowanie: 

tampodruk/ sitodruk/ sublimacja/ termotransfer logo DTZ na jednym panelu 6 kolorów 

PANTONE, minimalna powierzchnia znakowania 1,5 cm x 5 cm. Projekt znakowania po 

stronie Wykonawcy. Karton zbiorczy nie może przekraczać wagi 15 kg.” 

Pytanie nr 2: 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie piłki dwukolorowej w rozmiarze średnica 28 cm. 

Piłki wielokolorowe w tym rozmiarze zostały wyprzedane i nie spodziewana jest już 

żadna dostawa. Piłki wielokolorowe są dostępne tylko w rozmiarze ok 26 cm średnicy, 

chyba że dopuszczają Państwo taki rozmiar. Proszę o zmianę. 

Odpowiedź nr 2: 

Patrz odpowiedź nr 1. 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25 maja 2022 r. do godz. 12:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w tej dacie o godz. 13:00. W konsekwencji termin związania 

ofertą zostaje przedłużony do dnia 22 sierpnia 2022 r.  

Zgodnie z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie: 



 

1) W rozdz. XIII SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami rozdz. XII SWZ, w formie elektronicznej, za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu, w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 25 maja 2022 r. do godziny 12:00. Za datę przekazania oferty 

przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.” 

2) W rozdz. XV SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca pozostaje związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 

dnia 22 sierpnia 2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 uPzp), a pierwszym dniem terminu związania 

ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.” 
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