
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie gadŜetów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego z podziałem na V części. 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-41-01/09 
l.dz.: ZP.KW-00296/09 

Data: 
17.09.2009 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA:  

Część nr 1  
1. Proszę o wyjaśnienie co znaczy T – shirt słowo Spinning czy to rodzaj koszulki, nazwa tkaniny oraz co oznacza artykuł 

typu – 2064010. 
2. W jakim kolorze mają być smycze, czy mają mieć kolor granatowy, czy  dobór koloru jest dowolny? 
3. Proszę określić kolory w logo Powiatu Poznańskiego. 
4. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość przedstawienia wzoru T – shirta za ściągaczem tylko w kolorze białym, 

a docelowo w przypadku wyboru naszej oferty dostarczymy koszulki ze ściągaczem jak na zdjęciu biało – granatowym, 
nadmieniam, Ŝe wymagany ściągacz biały z paskiem – granatowym jest trudno dostępny – tylko na zamówienie przy 
zakupie większej ilości. Czy moŜna przedstawić wzór koszulki z białym ściągaczem? 

Część nr 5  
Czy dosłowny zapis ze SIWZ: 
„3) wykaz wykonanych (min. 3), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych dostaw 
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot 
zamówienia w zakresie kaŜdej z części do której Wykonawca składa ofertę, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców (o treści zgodnej z załączonym do SIWZ wzorem) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, 
Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie; 
4) w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca 
winien do oferty załączyć – w zakresie kaŜdej części – po jednym wzorze kaŜdego z gadŜetu Załączone wzory muszą być 
zgodne z opisem zawartym w załącznikach do niniejszej siwz; Nie dopuszcza się wzorów podobnych co do wymagań 
zawartych w opisie (np. inny kolor niŜ wymagany w siwz z załączoną informacją o dostępności danego produktu w terminie 
późniejszym)” oznacza, Ŝe załączone do oferty przez Wykonawcę ( oferenta ) wzory 3 róŜnych toreb papierowych (dot. pkt.. 4 
jak wyŜej) muszą dokładnie odpowiadać: wymiarom, kolorom, wzorom i innym parametrom precyzyjnie określonym w SIWZ 
przez Zamawiającego? 
JeŜeli odpowiedź brzmi :TAK !,   proszę traktować niniejsze pismo jako protest dot. zapisu w tej części SIWZ – jako 
ograniczający swobodny dostęp szerszego grona wykonawców  do niniejszego zamówienia, przy oczywistym załoŜeniu, 
Ŝe zamówienie nie dotyczy  wyspecjalizowanych prac. JeŜeli wykonawca wykonał juŜ min 3 zamówienia toreb papierowych 
( z nadrukiem, a o innych kolorach i wymiarach ) to i wykona naleŜycie takŜe  to zamówienie. 
 
ODPOWIEDZI:  

Część nr 1 
1. Określenie artykuł typu 2064010 oraz słowo „Spinning” oznacza opis koszulki o podanych w SIWZ parametrach, 

występującej w ogólnodostępnych katalogach reklamowych. 
2. Zamawiający dopuszcza moŜliwość załączenia do oferty smyczy w dowolnych kolorach, natomiast na etapie realizacji 

umowy wybrany Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć smycze w kolorze granatowym. 
3. Logo Powiatu Poznańskiego winno zostać wykonane zgodnie z załączonym wzorem graficznym. 
4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość załączenia do oferty wzoru koszulki z białym ściągaczem. 

Część nr 5 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość załączenia do oferty wzorów toreb w innym kolorze i o innych wymiarach. Pozostałe 
parametry załączonych do oferty wzorów toreb winny być zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 
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Kolor niebieski: pantone 285 CV 
Kolor zielony: pantone 377 CV 
Kolor czarny 


