
 

 
 

Warszawa, dn. 22.09.2020 r. 

znak sprawy MCPS.ZP/KBCH/351-9/2020/D 

   

 

 

Uczestnicy postępowania  

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego znak sprawy MCPS.ZP/KBCH/351-9/2020/D 

  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 tj.) zmienia treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, w postępowaniu przetargowym pn. Wykonanie wraz 

z dostawą do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie materiałów 

promocyjnych (łącznie 5000 szt) poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ. 

 

W związku z otrzymaną w dniach 18-21 września 2020 roku prośbą Wykonawcy o wyjaśnienie 

treści OPZ, Zamawiający udziela poniżej stosownych wyjaśnień: 

 

Pytanie 1. 

„(…) bardzo proszę o informację odnośnie nadruków do pozycji nr 8 i 9. Opakowania do portfeli 

mają być w kolorze białym, nadruk ma być również w kolorze białym na opakowaniu?- tak wynika 

z zapisów Opisu przedmiotu zamówienia. proszę o doprecyzowanie.” 

Odpowiedź na pytanie 1. 

Zamawiający informuje iż w pozycji 8 i 9 opakowania do portfeli maja być w kolorze białym, nadruk 

w kolorze zielonym na pudełku.  

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje korekty treści Opisu Przedmiotu Zamówienia 

(OPZ) stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w 

w/w postępowaniu w następujący sposób: 

 

TREŚĆ OPZ PRZED ZMIANĄ: 

  

Pozycja 8 zamówienia:  
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 znakowanie: logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wymiary 4 cm x 2 cm, 

tolerancja: +/- 15% i logo Marki Mazowsze  wymiary 4 cm x 1 cm, tolerancja: +/- 15% 

w kolorze białym na pudełku,  

Pozycja 9 zamówienia:  

 znakowanie: logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wymiary 2 cm x 1 cm, 

tolerancja: +/- 15% i logo Marki Mazowsze wymiary 2 cm x 0,5 cm, tolerancja: +/- 15%  

w kolorze białym na pudełku, 

 

TREŚĆ OPZ PO ZMIANIE: 

 

Pozycja 8 zamówienia:  

 znakowanie: logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wymiary 4 cm x 2 cm, 

tolerancja: +/- 15% i logo Marki Mazowsze  wymiary 4 cm x 1 cm, tolerancja: +/- 15% 

w kolorze zielonym na pudełku, 

Pozycja 9 zamówienia:  

 znakowanie: logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wymiary 2 cm x 1 cm, 

tolerancja: +/- 15% i logo Marki Mazowsze wymiary 2 cm x 0,5 cm, tolerancja: +/- 15%  

w kolorze zielonym na pudełku, 

 

Pytanie 2. 

„(…)  pozycja nr 10 zestaw domowych konfitur. Czy zamawiający potwierdza zapisy z Opisu 

przedmiotu zamówienia- 1 szt. domowej konfitury ma mieć 30g ? to bardzo mała pojemność. 

Najczęściej tego typu przetwory występują w pojemności 120g . 

Odpowiedź na pytanie 2. 

Zamawiający potwierdza zapisy z Opisu przedmiotu zamówienia 

 

Pytanie 3.  

„(…) czy próbki do ofert musza być w kolorach określonych w opisie przedmiotu zamówienia?” 

Odpowiedź na pytanie 3. 

Zamawiający informuje, iż próbki dołączone do oferty nie musza być w kolorach określonych w 

Opisie przedmiotu zamówienia. 
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Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na 

dzień 29 września 2020 roku godz.10.00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 29 września 2020 

roku godz.10.30 Tym samym Zamawiający dokonuje korekty treści SIWZ w poniższym zakresie: 

 

TREŚĆ ROZDZIAŁ XII pkt.10 SIWZ PRZED ZMIANĄ: 

10. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę, adres, telefon wykonawcy, nazwę  

i adres Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania: 

 

Oferta na 

Wykonanie wraz z dostawą do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w 

Warszawie materiałów promocyjnych (łącznie 5000 szt.). 

znak sprawy MCPS.ZP/KBCH/351-9/2020/D 

Nie otwierać przed dniem: 25.09.2020 r., godz. 10:30 

 

 

TREŚĆ ROZDZIAŁ XII pkt.10 SIWZ PO ZMIANIE: 

10. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę, adres, telefon wykonawcy, nazwę  

i adres Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania: 

 

Oferta na 

Wykonanie wraz z dostawą do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w 

Warszawie materiałów promocyjnych (łącznie 5000 szt.). 

znak sprawy MCPS.ZP/KBCH/351-9/2020/D 

Nie otwierać przed dniem: 29.09.2020 r., godz. 10:30 

 

TREŚĆ ROZDZIAŁ XIII pkt.1 i 2 SIWZ PRZED ZMIANA : 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 25.09.2020 r. do 

godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa,  

w Kancelarii Zamawiającego, pok. nr 312, III piętro. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego położonej 

w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62A, w sali konferencyjnej- VI piętro. 

 

TREŚĆ ROZDZIAŁ XIII pkt.1 i 2 SIWZ PO ZMIANIE : 
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1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 29.09.2020 r. do 

godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa,  

w Kancelarii Zamawiającego, pok. nr 312, III piętro. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego położonej 

w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62A, w sali konferencyjnej- VI piętro. 

 

 

 

 

Z upoważnienia p.o. Dyrektora Mazowieckiego    

Centrum Polityki Społecznej 

/-/ 

Joanna Rybak-Strachota 


