
 
 

 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów i gadżetów reklamowych, z podziałem na 3 części. 
 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:    Data:  

ZP.272.00059.2018    16.10.2018 r. 

l.dz.: ZP.KW-00397/18   

 

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 wpłynęło zapytanie dotyczące treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Część nr 1. 

 

ZAPYTANIA: 

1. Pozycja 9 – Smycz. 

W specyfikacji wskazują Państwo, że projekt graficzny to projekt nr 8. Niestety w pliku z projektami nie 

ma takiego projektu.  Proszę o udostępnienie projektu nr 8. Jest to niezbędne do wyceny. 

2. Pozycja 17 – Opaska silikonowa. 

Czy opaska ma być fluorescencyjna czyli ma świecić w ciemności czy po prostu ma być ona koloru 

jaskrawo zielonego? 

3. Pozycja 1, 2 – Parasole. 

W opisie znajduje się zapis że parasol ma być ,,nieskładany". Proszę o sprecyzowanie tego zapisu.  

4. Pozycja 13 – Pamięć zewnętrzna USB – 200 szt. 

Zamawiający w OPZ umieścił zdanie: "Pamięć posiadająca unikatowy numer seryjny".  

Producenci na polskim rynku odpowiedzieli zgodnie tak samo:  

Niestety nie zorganizujemy Państwu pamięci, które posiadają numery seryjne można wykonać 

to samodzielnie. Ale nie polecamy gdyż: nr seryjnego nie wykonuje się na pendrive, zbyt drogi 

i czasochłonny proces a produkt zbyt tani, koszt przekroczy wartość produktu nawet dwukrotnie. Nr 

seryjne maja drogie produkty jak dyski twarde, SSD czy moduły RAM czy drogie pendrive np. z opcją 

szyfrowania sprzętowego. Nr seryjny to taki unikatowy nr każda pojedyncza sztuka ma swój nr, 

skanujesz go i masz całą historię zakupu. Czy Zamawiający na pewno chce taką opcję w tak małym 

nakładzie USB? Proszę zauważyć, że w przetargu mamy termin realizacji maksymalnie najkrótszy a 

proces nadania unikalnego numeru seryjnego jest długi.  

Niestety nie jesteśmy w stanie zagwarantować wymaganych prędkości pamięci. Jest ona zawsze zależna 

od partii elektroniki na której obecnie pracujemy. Nawet wewnątrz jednej partii poszczególne sztuki 

różnią się między sobą parametrami. Zawsze prosimy o 10% możliwości dodatniej lub ujemnej 

rozbieżności w prędkości pamięci. Dla bezpieczeństwa Zamawiającego i Wykonawcy.  

5. Proszę o przedłużenie terminu składania ofert. 

 

ODPOWIEDZI: 

1. Smycz należy wykonać zgodnie z Projektem graficznym nr 7. 

2. Opaska fluoresencyjna oznacza świecącą w ciemności. 

3. Parasol nieskładany oznacza parasol, którego trzon ma stałą niezmienną długość bez możliwości jego 

automatycznego składania/skracania. 

4. Każdy pendrive musi posiadać unikatowy numer seryjny nadany przez producenta, zaszyty w urządzeniu 

tak, aby był możliwy do odczytania przez system operacyjny. 

Zamawiający uzna egzemplarze pamięci przenośnych w dodatniej lub ujemnej 10 % rozbieżności 

prędkości zapisu lub odczytu 

5. Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 

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


