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-00200/16

Data:
24.06.2016 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 - część nr 3:
1. Kamizelki odblaskowe z trzema pasami występują jedynie w rozmiarze 45x50cm (producent nie produkuje
innych rozmiarów z trzema pasami) dla dzieci małych bo kamizelki z trzema pasami maja podwyższoną
powierzchnie odblaskowości przewyższającą znacznie normę europejska EN1150 co ma ogromne znaczenie
dla małych dzieci .
W przypadku kamizelek dla starszych dzieci – prosimy o dopuszczenie modelu dla dzieci starszych (50x55) –
regulowanego – zapinanego z przodu na klip plastikowy, z gumkami po bokach. Starsze dzieci nie noszą
modeli wkładanych przez głowę.
Proszę o dopuszczenie kamizelek z trzema pasami w rozmiarze 45x50cm w ilości 2500szt wg SWIZ
(z powodu braku produkcji innych rozmiarów) oraz kamizelek dla dzieci starszych 50x55cm w ilości 4000szt
kamizelki żółte z żółta lamówką zapięcie z przodu na plastikowy klip z regulacja i gumkami po bokach
z nadrukami wg SWIZ.
2. opaska na ramie w wymiarze jest opaska wym 157x165x37 nie ma opasek o podanym wymiarze powinno
być chyba 157x65x37mm. Proszę o dopuszczenie opasek 157x65x37mm
ODPOWIEDZI:
1. Zamawiający dopuszcza zaproponowane przez Wykonawcę kamizelki.
2. W opisie przedmiotu zamówienia do części nr 3, Punkt nr 4 – opaska na ramie z diodami LED – Zamawiający
zmienia wymiary opaski na 157x65x37mm.
W konsekwencji dokonanej zmiany treści SIWZ Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 6
cytowanej ustawy, w zakresie wszystkich części, wyznacza nowe terminy:
− składania ofert – 01.07.2016 r. do godz. 13:00;
− otwarcia ofert – 01.07.2016 r. o godz. 13:15;
− wniesienia wadium – wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert,
tj. do dnia 01.07.2016 r., do godz. 13:00.
Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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