Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów promocyjnych,
z podziałem na 3 części.
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
ZP.272.00031.2016
l.dz.: ZP.KW-00194/16

Data:
21.06.2016 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
ZAPYTANIA:
1. Ofertę którą chcemy przedstawić to część 2 ( wachlarz ,czapeczka ,gra)
Nie mogę niestety znaleźć tego w tekście – projekt jest po stronie wykonawcy czy po waszej stronie zamawiającego?
2. Dokumenty do przetargu: komplet ma zawierać :
1. Potwierdzenie wpłaty wadium (jest to kwota którą Państwo po przetargu zwracacie)
2. załącznik nr 1.2
3. załącznik nr 2 i 3 – oświadczenie o przystąpieniu
4. załącznik nr 4 – dołączyć aktualny odpis o prowadzeniu działalności gospodarczej
5. załącznik nr 5 – czy tu chodzi o rekomendacje firm dla których wykonywaliśmy podobny przedmiot
6. Czy załącznik nr 6.1 też ma już być podpisany do przetargu czy dopiero w momencie decyzji wybrania
wykonawcy?
ODPOWIEDZI:
1. Projekty graficzne (wizualizacje) produktów są tworzone przez Wykonawcę na podstawie stanowiącego załącznik nr 7
do SIWZ opisu przedmiotu zamówienia (w którym podane są m.in. wymiary zamawianych produktów i wielkość
znakowania) oraz dołączonych do SIWZ Załączników graficznych (przedstawione grafiki muszą być umieszczone na
produkcie).
Wybrany Wykonawca przygotowuje, po zawarciu umowy, w oparciu o wyżej wymienione dokumenty projekty do
akceptacji Zamawiającego.
2. W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający informuje:
Ad. 2 pkt 1. – Informacje na temat wadium zawarte są w rozdziale XIV SIWZ. Zgodnie z jego zapisami: Zamawiający
zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborcze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.
46 ust. 4a ustawy.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku gdy
Wykonawca:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Ad. 2 pkt 2 – 4. – Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale V SIWZ.
Ad. 2 pkt 5. – Załącznik nr 5 tj. Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich 3-lat w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2)
lit. a) i lit b) oraz Rozdziale V ust. 1 pkt 2) SIWZ – stosownie dla części, do której Wykonawca złoży ofertę.
W celu wykazania spełnienia przedmiotowego warunku, Wykonawca winien przedłożyć wykaz dostaw wraz z
załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Ad. 2 pkt 6. – Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte na warunkach określonych w projekcie,
stanowiącym Załącznik nr 6.1 – 6.2 do niniejszej SIWZ – stosownie dla części, do której Wykonawca złoży ofertę.
Podpisanie umów nastąpi po zatwierdzeniu prac Komisji Przetargowej przez Zarząd Powiatu w Poznaniu, oraz
w terminie zgodnym z przepisami ustawy PZP.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy informuję, iż Zamawiający zmienia opis
przedmiotu zamówienia do części nr 1, w ten sposób że:
Punkt nr 5 otrzymuje brzmienie:
Lp.

5.

Przedmiot
zamówienia

Pióro kulkowe

Część nr 1 – Parametry techniczne
Pióro kulkowe np. typu Sheaffer 300, model 9312 lub równoważne. Średnica sekcji piszącej:
od 9mm do 11mm, średnica korpusu: 13mm. Długość zamkniętego pióra: 141mm, długość
skuwki: 60mm. Opis: korpus oraz skuwka pióra powinna być pokryta czarną laką, pióro
powinno posiadać chromowane wykończenia. Wyposażone w metalowy gwint, metalowy
uchwyt oraz zakręcaną skuwkę. Pióro przystosowane do użytkowania z wymiennymi
wkładami. Dostarczona min, roczna gwarancja produktu. Do zestawu dołączony oryginalny
wkład do pióra kulkowego. Znakowanie: biały logotyp powiatu poznańskiego naniesiony na
wierzch etui metodą tampodruku, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Projektów Graficznych,
wielkość znakowania: 50x25mm. Opakowanie: pakowane pojedynczo w etui z czarnego
tworzywa, pokrytego na wierzchu materiałem skóropodobnym o wymiarach ok.
180x65x40mm. Za równoważny zamawiający uzna produkt o wymiarach +5mm oraz
spełniający wszystkie pozostałe parametry.

ilość
szt.

15

Punkt nr 6 otrzymuje brzmienie:
Lp.

6.

Przedmiot
zamówienia

Część nr 1 – Parametry techniczne

ilość
szt.

Ręcznik
bawełniany

Ręcznik składający się z jednej strony z bawełny 100% o gramaturze około 300g/m2, druga
strona ręcznika wykonana z poliestru welurowego 100%. Ręcznik w kolorze białym o
wymiarach 480 x 1000mm. Zapakowany w celofanowy worek. Znakowanie w pełnym kolorze:
logotyp powiatu poznańskiego naniesiony metodą druku cyfrowego w kolorystyce
Pantone/Cmyk z uwzględnieniem kolorów wymienionych w Załączniku nr 1 do Projektów
Graficznych, wymiary znakowania min. 400x800 mm.
Zamawiający dopuszcza produkt o wymiarach +/- 10 mm oraz spełniający pozostałe
parametry.

360

Punkt nr 9 otrzymuje brzmienie:
Lp.

9.

Przedmiot
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Część nr 1 – Parametry techniczne

ilość
szt.

Koszulka
bawełniana

Wysokiej jakości koszulka bawełniana z krótkim rękawkiem w kolorze białym. Dekolt w
okrągłym kształcie z dodatkiem 5% elastanu i taśmą wzmacniającą ramiona. Bez szwów po
bokach. Specyfikacja: 160g/m2, 100% bawełna, dzianina typu single jersey. Koszulki w
następujących rozmiarach i ilościach: S: 100 szt., M: 150 szt., L: 150 szt., XL: 100 szt., XXL: 50
szt. Znakowanie: według załącznika nr 2 do Projektów Graficznych, z przodu koszulki powyżej
klatki piersiowej na lewym i prawym ramieniu oraz z tyłu koszulki na wysokości barków także
po lewej i prawej stronie. Znakowanie metodą sitodruku o wymiarach 100x50mm, w
kolorystyce Pantone/Cmyk z uwzględnieniem kolorów wymienionych w Załączniku nr 1 do
Projektów Graficznych. Pakowane pojedynczo w worek foliowy.

550

W konsekwencji dokonanych zmian treści SIWZ Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 6 cytowanej ustawy,
w zakresie wszystkich części, wyznacza nowe terminy:
− składania ofert – 30.06.2016 r. do godz. 11:00;
− otwarcia ofert – 30.06.2016 r. o godz. 11:15;
− wniesienia wadium – wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia
30.06.2016 r., do godz. 11:00.
Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

