Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów i gadżetów reklamowych wykorzystywanych
w działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego.
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
ZP.272.00038.2015
l.dz.: ZP.KW-00195/15

Data:
27.07.2015 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
ZAPYTANIA:
1. Pozycja 12 – Latarka led 9 diodowa.
W zapytaniu jest kolor czarny. Ze względu na niski stan latarek w kolorze czarnym gdy dojdzie
do zamówienia może ich zabraknąć. Proszę o dopuszczenie też koloru niebieskiego, którego stan jest
duży. Proszę o dopuszczenie latarki koloru czarnego i niebieskiego.
2. Pozycja 15 – Dzwonek rowerowy.
Dzwonek o takich wymiarach istnieje jedynie z kompasem, a dzwonek o który Państwo pytacie
ma wymiary 54mm x 67mm x 54mm. Proszę o dopuszczenie dzwonka o takich wymiarach lub
sprecyzowanie, że dzwonek o wymiarach jak w SIWZ ma być z kompasem.
3. Pozycja 22 – Lampka rowerowa tylnia.
Lampka tylna jest obecnie niedostepna będzie dostępna od 30 października. Proszę o wycofanie lampki
z zapytania lub zmianę realizacji tej lampki na 20 listopada 2015 roku. (Czas dostawy może się przesunąć
i trzeba zrobić jeszcze nadruk).
4. Pozycja 25 – Ponczo przeciwdeszczowe.
Ponczo, o które Państwo pytacie jest obecnie niedostępne w kolorze żółtym i do końca roku nie będzie.
W związku z tym proszę o dopuszczenie koloru niebieskiego poncza i zrobienia koloru nadruku białego
na ponczo.
5. Pozycja 1, 2, 3 – Kamizelka odblaskowa dla dzieci.
Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza dostawę kamizelek dziecięcych z pasami dwoma
z przodu i z tyłu na tej samej wysokości, czyli na linii pasa oraz na linii pach, a nie jak w opisie, na linii
ramion?
Kamizelki te są standardowe i posiadają wszelkie wymagane certyfikaty.
ODPOWIEDZI:
1. Zamawiający dopuszcza latarkę w zaproponowanej przez Wykonawcę kolorystyce.
2. Zamawiający dopuszcza dzwonek o zaproponowanych przez Wykonawcę wymiarach.
3. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytanie pismem nr ZP.KW-00194/15, opublikowanym na stronie
internetowej w dniu 27.07.2015 r.
4. Zamawiający dopuszcza ponczo w zaproponowanej przez Wykonawcę kolorystyce produktu
i znakowania.
5. Zamawiający dopuszcza kamizelki z zaproponowanym przez Wykonawcę rozmieszczeniem pasów
odblaskowych.
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