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Wszyscy Wykonawcy 

 

 

 

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie i dostawa 

materiałów reklamowych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej” (znak sprawy 

MCPS.ZP/AM/351-14/2019/U). – udzielono odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia  29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).  

 

 
 

Pytanie nr 1 

„Po analizie Państwa odpowiedzi  na zapytania Wykonawców informujemy, iż   opis przedmiotu 

zamówienia  stanowi naruszenie art.29 ust.2 Prawa zamówień publicznych   poprzez opisanie 

przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję , gdyż Kilku Wykonawców 

informowało  Państwa  w przypadku poz. 1 OPZ   iż wymagany kolor produktu jest niedostępny  , a 

pomimo tego Państwo po modyfikacji wciąż pozostawili jako wymagany  kolor biały   , zatem proszę 

o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawcy mają wykonać Państwa wymagania skoro  przedmiot w 

danym kolorze nie jest  dostępny ? 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w OPZ. 

 

Pytanie nr 2 

 „Wyjaśnialiśmy Państwu ,iż wskazany w poz. 1 przedmiot , posiada wg. importera ,  mającego 

doświadczenie w znakowaniu tego produktu  bardzo małą powierzchnię nadruku  15x15 mm- taka 

pow. wskazana jest w katalogu  np.  pod linkiem opisującym 

produkt  https://axpol.com.pl/pl/produkt/v3752-03.html  

Proszę o doprecyzowanie w  jaki sposób na tak malej powierzchni Wykonawcy mają umieścić 2 

logotypy o wym.   cytuję  OPZ poz. 1”  „……….: logotyp Zamawiającego wraz z adresem strony 

internetowej (wymiary: 2 cm x 1 cm, tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Mazowsze” (wymiary: 2 

cm x 0,7 cm, tolerancja: +/- 15%), oraz logotyp „Porozumienie dla trzeźwości” (wymiary: 2 cm x 1 

https://axpol.com.pl/pl/produkt/v3752-03.html
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cm, tolerancja: +/- 15%) Logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz 20 lat Mazowsze 

na jednej stronie elementu zwijającego przewód słuchawek, na drugiej stronie logo „Porozumienie 

dla trzeźwości””  

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w OPZ. 

 

Pytanie nr 3 

„Proszę po raz kolejny o zmianę opisu Poz. 1 poprzez opisanie koloru , który jest dostępny na 

rynku  czyli czerwony, czarny lub niebieski oraz zmianę   wymaganie zamieszczenia logotypów 

w taki sposób, aby na powierzchni jaka jest dostępna czyli 15 x15 mm  można było dany 

logotyp  realnie umieścić”..  

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w OPZ. 

 

Pytanie nr 4 

 „Zwracamy się z uprzejmą prośbą dot. poz. 4 Etui  - Produkt ten ma możliwość znakowania 

wyłącznie na wyznaczonej  górnej części etui  i powierzchnia tampodruku   wskazana przez 

producenta to 40 x20 mm , większe możliwości daje naklejka epoksydowa o pow. 50 x40 mm. Tzw. 

doming  Czy dopuszczają Państwo  tą metodę nadruku z   układem 2- 3 logotypów w jednym ciągu 

, gdyż  przy obecnym opisie OPZ  nie ma możliwości wykonać logotypów w wymaganej wielkości  ?”  

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w OPZ. 

 

 

Przewodniczący komisji 

    /-/ Damian Zieliński 

 


