
 

 
 

 
 

 
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:   Data:  

ZP.272.00038.2015    28.07.2015 r. 

l.dz.: ZP.KW-00197/15    

 

I. Informuję, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), wyznaczone zostają nowe terminy: 

− składania ofert – 31.07.2015 r. do godz. 11:00; 

− otwarcia ofert – 31.07.2015 r. o godz. 11:15; 

− wniesienia wadium – 31.07.2015 r., do godz. 11:00. 

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły 

zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 
1. Pozycja 1, 2, 3 – Kamizelka odblaskowa dla dzieci. 

Czy zamawiający dopuszcza kamizelkę odblaskową dla dzieci, która zamiast pasa odblaskowego na 

linii ramion ma dwa pasy odblaskowe na linii pasa? 

2. Pozycja 6, 7, 8 – Kamizelka odblaskowa dla dorosłych. 

Kamizelka dla dorosłych z klamrą występuje tylko z dwoma pasami odblaskowymi na plecach, 

na przodzie z 1 pasem odblaskowym na wysokości pasa, a drugim na linii ramion. Kamizelka posiada 

wszelkie atesty i certyfikaty.  

Proszę o dopuszczenie powyższej kamizelki 

3. Pozycja 4, 5 – Samozaciskowa opaska odblaskowa 

Podany przez Zamawiającego wymiar jest niestandardowy. W związku z tym wydłuża się czas 

realizacji – jest to produkcja chińska, z a czas wykonani to min. 45 – 50 dni od daty akceptacji 

wizualizacji oraz dwukrotnie podnoszą się koszty wykonania. Wnosimy o dopuszczenie opasek  

w wymiarze standardowym 34 x 3 cm w kolorze srebrnym oraz żółtym fluorescencyjnym lub  

o wydłużenie terminu realizacji tych pozycji do 50 dni. 

4. Wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 03 sierpnia 2015 r. 

ODPOWIEDŹ: 
Ad. 1 i 2 
Zamawiający dopuszcza artykuły z różnymi konfiguracjami umieszczenia pasów poziomych na kamizelkach, 

pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

Ad. 3 
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę. 

Ad. 4 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert zgodnie z zapisami pkt I niniejszego pisma. 
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