
 

 
 

 

MCPS.ZP/AM/351-14/2019/U    Warszawa 9 października 2019 r. 

 

 

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 

„Prośba o zmianę wymaganego koloru słuchawek/ poz.1/, gdyż opisane - nie są dostępne w kolorze 

białym. Produkt opisany  dostępny jest   w kolorze  czerwonym, czarnym lub niebieskim. Proszę o 

zmianę wymaganego koloru” 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający wskazał kolory przedmiotów w Załączniku nr 1 do SIWZ, OPZ tekst jednolity po 

zmianach. 

 

Pytanie nr 2 

„Słuchawki wykonane są z plastiku , na którym nie można wykonać graweru . Możliwy jest jedynie 

nadruk  

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający wskazał kolory przedmiotów, techniki oraz sposób ich znakowania w Załączniku nr 1 

do SIWZ, OPZ tekst jednolity po zmianach. 

 

Pytanie nr 3 

„Dopuszczalna powierzchnia nadruku wynosi    15x15 mm, nie uda się wykonać tak dużej ilości 

logotypów jakie Państwo wpisali w opisie na tak małej powierzchni. Ewentualnie proszę o zmianę 

słuchawek np. w opakowaniu plastikowym  na którym będzie możliwe tak duża ilość logotypów  lub 

dostępne w kolorze białym Słuchawki składane  przy pomocy przyciska w etui PVC. O wymiarach 

.  Ø5,5X1,8 cm., jednak na tym produkcie nie dużej powierzchni nadruku” 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający wskazał techniki oraz sposób znakowania przedmiotów w Załączniku nr 1 do SIWZ, 

OPZ tekst jednolity po zmianach. 
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Pytanie nr 4 

„Zwracamy się z prośba o zmianę wymaganego znakowania dla poz. 2/, Powerbank wykonany jest 

z plastiku , na którym nie można wykonać graweru. Możliwy jest jedynie nadruk, „czy dopuszczają 

Państwo tym samym nadruk w jednym kolorze?”  

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający wskazał kolory przedmiotów, techniki oraz sposób ich znakowania w Załączniku nr 1 

do SIWZ, OPZ tekst jednolity po zmianach. 

 

Pytanie nr 5 

„Zwracamy się z prośba o  zmianę  opisu dla poz. 4- opisane  etui nie jest dostępne na rynku Proszę 

o zmianę ; . Etui  aluminiowe w kolorze srebrnym na karty kredytowe z ochroną RFID , wymiar; 8,9 

x 5,8 x 0,7 cm”  

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zamawiający wskazał kolory przedmiotów oraz ich wielkość w Załączniku nr 1 do SIWZ, OPZ tekst 

jednolity po zmianach. 

 

 Pytanie nr 6 

„Zwracamy się z prośba o  zmianę  opisu dla poz. 7 – Chusty nie znakuje się za pomocą haftu , 

gdyż jej gramatura na to nie pozwala . Najczęściej stosuje się metodą stosowaną na poliestrze w 

pełnym kolorze -sublimację lub fototransfer”.  

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Zamawiający przedstawił techniki znakowania przedmiotów w  Załączniku nr 1 do SIWZ, OPZ tekst 

jednolity po zmianach 

 

Pytanie nr 7 

„Zwracamy się z prośba o  zmianę  opisu dla poz. 14 Plecak ze sznurkiem do kolorowania, z 5 

flamastrami nie jest dostępny , a wyłącznie z  4 flamastrami  w komplecie i taki można”  

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Zamawiający funkcjonalności przedmiotu określił w OPZ 

 

Pytanie nr 8 

„Zwracamy się z prośba o konkretną odpowiedź i zamieszczenie zmiany  opisu w OPZ czy 

dopuszczają Państwo nadruk w jednym kolorze  , gdyż wykonanie nadruku w 3- 4 kolorach 

logotypów  na niektórych artykułach  , często przekracza  wartość samego produktu , więc jeśli nie 
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zostanie to doprecyzowane różnica wycen  pomiędzy  Wykonawcami będzie znacząca., więc to 

kryterium  powinno zostać ściśle określone”.  

Odpowiedź na pytanie nr 8 

Kolory znakowania przedmiotów Zamawiający wskazał w Załączniku nr 1 do SIWZ, OPZ tekst 

jednolity po zmianach. 

 

Pytanie nr 9 

„Zwracamy się z prośba o  doprecyzowanie czy wykaz dostaw dot. dostaw na ok. 50 tys. zł . ma 

dostarczyć każdy Wykonawca do oferty na własnym druku wraz z dowodami, czy Państwo 

wymagać będą  dostarczenia tego typu dokumentów jedynie od Wykonawcy , którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza , SIWZ nie precyzuje tego.”?  

Odpowiedź na pytanie nr 9 

W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy. 

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

 

Pytanie nr 10 

Zwracamy się z prośba o   zmianę opisu OPZ i usunięcie wymiarów znakowania , gdyż w 

większości  z punktów OPZ  opis znakowania  powoduje, że wykonanie nadruków nie możliwe do 

realizacji / przykład poz. 3 na długopisie  o średnicy 7 mm nie ma technologicznych możliwości 

wykonania graweru o jakim Państwo piszą cytuję ; znakowanie wykonane metodą grawerowania: 

logotyp Zamawiającego wraz z adresem strony internetowej (wymiary: 2 cm x 1 cm ……”.Długopis 

nie posiada takiej powierzchni , w większości artykułów wpisano wymogi , które nie są do 

spełnienia”.  

Odpowiedź na pytanie nr 10 

Zamawiający wskazał kolory przedmiotów, ich wielkość, techniki oraz sposób ich znakowania w 

Załączniku nr 1 do SIWZ, OPZ tekst jednolity po zmianach. 

 

Pytanie nr 11 

„Jak wcześniej już informowaliśmy wybrali Państwo często artykuły o małej powierzchni nadruku , 

więc często jest  możliwe umieszczenia na nich zaledwie jednego z logotypów , a nie trzech zatem 

pozostawienie takiego opisu znakowania jak obecnie powoduje sytuację, że zamówienie nie będzie 

wykonalne , gdyż możliwości technologiczne na to nie pozwalają”.  
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Odpowiedź na pytanie nr 11 

Zamawiający wskazał kolory przedmiotów, techniki oraz sposób ich znakowania w Załączniku nr 1 

do SIWZ, OPZ tekst jednolity po zmianach. 

 

Pytanie nr 12 

„Sugerujemy wpisanie informacji ,iż dopuszczają Państwo znakowanie  1, 2 lub 3 z logotypów , z 

dopasowaniem odpowiedniej techonologii  oraz koloerze dopasowane do powierzchni nadruku 

danego artykułu”.  

Odpowiedź na pytanie nr 12 

Zamawiający wskazał kolory przedmiotów, techniki oraz sposób ich znakowania w Załączniku nr 1 

do SIWZ, OPZ tekst jednolity po zmianach. 

 

Pytanie nr 13 

„Zamawiający określa metodę znakowania przedmiotów z plastiku jako grawer. Nie zawsze jest ona 

możliwa, zależy od rodzaju plastiku- kolor znakowania jest ciemny. Proszę o dopuszczenie innej 

metody znakowania przedmiotów z plastiku”. 

Odpowiedź na pytanie nr 13 

Zamawiający przedstawił techniki znakowania przedmiotów w  Załączniku nr 1 do SIWZ, OPZ tekst 

jednolity po zmianach 

 

Pytanie nr 14 

„Zamawiający określa metodę znakowania większości przedmiotów jako grawerowanie. Załączone 

są logotypy w kolorze, które mają być umieszczone na produktach. Przy metodzie grawerowania 

nie ma możliwości znakowania w kolorze. Proszę o doprecyzowanie zapisów odnośnie znakowania 

przedmiotów”. 

Odpowiedź na pytanie nr 14 

Zamawiający przedstawił techniki znakowania przedmiotów w  Załączniku nr 1 do SIWZ, OPZ tekst 

jednolity po zmianach 

 

Pytanie nr 15 

„Opis przedmiotu zamówienia jest podzielony na 14 części. Czy zamawiający dopuszcza składanie 

ofert częściowych?”  

Odpowiedź na pytanie nr 15 

Zgodnie z zapisem w Rozdziale XX SIWZ Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia na 

części. 
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Pytanie nr 16 

„Część 7 zamówienia. chusta wielofunkcyjna. Znakowanie metodą haftu nie sprawdza się przy 

materiałach sztucznych typu 100% poliester, które są w dotyku śliskie. Czy zamawiający dopuszcza 

inną metodę znakowania chusty?” 

Odpowiedź na pytanie nr 16 

Zamawiający przedstawił techniki znakowania przedmiotów w  Załączniku nr 1 do SIWZ, OPZ tekst 

jednolity po zmianach 

 

Pytanie nr 17 

„Część 1 zamówienia. zwijane słuchawki douszne. Brak jest słuchawek w kolorze biały . Czy 

zamawiający dopuszcza inny kolor tych samych słuchawek tj. czarny, niebieski, czerwony”. 

Odpowiedź na pytanie nr 17 

Zamawiający wskazał kolory przedmiotów w Załączniku nr 1 do SIWZ, OPZ tekst jednolity po 

zmianach 

 

Pytanie nr 18 

„Część 4 zamówienia. etui na karty kredytowe. Przedmiot zgodny z Państwa specyfikacją (min. 

materiał, wymiary ) nie występuje w kolorze białym i nie będzie już dostępny. Czy zamawiający 

dopuszcza inny kolor np. srebrny? ewentualnie czy zamawiający dopuszcza inny materiał 

przedmiotu niż aluminium , np tworzywo, PU, ekoskórę”.  

Odpowiedź na pytanie nr 18 

Zamawiający wskazał kolory przedmiotów i materiały z który mają być wykonane w Załączniku nr 1 

do SIWZ, OPZ tekst jednolity po zmianach 

 

Pytanie nr 19 

„Część 2 zamówienia. powerbank. Czy zamawiający dopuszcza inny materiał niż plastik? np 

trwalsze aluminium”. 

Odpowiedź na pytanie nr 19 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w OPZ 

 

Przewodniczący komisji 

    /-/ Damian Zieliński 

 


