Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę artykułów i gadżetów reklamowych, z podziałem na 4 części.
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
ZP.272.00024.2018
l.dz.: ZP.KW-00180/18

Data:
07.06.2018 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
ZAPYTANIA:
1. Część nr 1:
1) Poz. 13 i 14 – smycze.
Smycz okrągła (sznurówkowa) możliwa jest do wykonania w jednym kolorze wraz z białym nadrukiem.
Nie ma możliwości technologicznych, aby smycz okrągła była w dwóch kolorach (tutaj zielona i niebieska).
Taki projekt (nr 7) możliwy jest do wykonania natomiast w pozycji 14 – smycz sublimacyjna.
Prosimy o zamianę projektów wedle wskazanych pozycji lub dopuszczenie wykonania smyczy
sznurówkowej w jednym kolorze wraz z białym nadrukiem/ haftem.
2) Poz. 24 – pamięć USB.
Czy numer seryjny dla pendriva ma być wgrany na pamięć usb czy tylko np. wygrawerowany?
2. Część nr 3 – poz. 3 – ręcznik.
Ręcznik wykonany z mikrofibry pluszowej o gramaturze w przedziale: 380 – 430g/m². Niestety obecnie
na rynku producentów ręczników maksymalna gramatura ręczników z mikrofibry pluszowej to 205g/m²
w kolorze granatowym lub niebieskim. Obecnie nie jest też dostępny kolor niebieski. Producenci sprowadzają
taki kolor z zagranicy lecz trwa to parę miesięcy.
Prosimy też o potwierdzenie czy na pewno chcą Państwo haft tak duży (rozm. 14cm x 30cm) i to dwustronny.
Tak duży haft będzie bardzo ciężki co spowoduje małą użyteczność ręcznika. Obniżona będzie też
wchłanialność wody, haft zajmuje 1/3 powierzchni ręcznika.
Prosimy o dopuszczenie ręczników o mniejszej gramaturze, lub ręczników poliestrowych o wysokiej
gramaturze z nadrukiem sublimacyjnym lub haftem lub ręczników z mikrofibry pętelkowej o wysokiej
gramaturze (300g/m²).
3. Część nr 4 – poz. 23 – kubek.
Wymiary kubka wskazane przez Państwa odnoszą się do kubka o pojemności ok. 750ml. Równocześnie
wskazują Państwo, że kubek ma mieć pojemność max. 300ml.
Proszę o sprecyzowanie którym elementem mamy się kierować przygotowując dla Państwa ofertę?
ODPOWIEDZI:
1. Część nr 1:
1) Poz. 13 i 14 – smycze.
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań.
2) Poz. 24 – pamięć USB.
Każdy pendrive musi posiadać unikatowy numer seryjny nadany przez producenta, zaszyty w urządzeniu
tak, aby był możliwy do odczytania przez system operacyjny.
2. Część nr 3 – poz. 3 – ręcznik.
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań.
3. Część nr 4 – poz. 23 – kubek.
Wykonawcy winni uwzględnić kubek o pojemności w przedziale 250 – 350ml.
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