
 
Warszawa, dnia 13/07/2018 

ZZP.ZP.142/18.520.18 

 

WYKONAWCY 

 

 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły 

pisemne zapytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak:  

ZZP-142/18 na WYKONANIE I DOSTAWA MASKOTKI W KSZTAŁCIE KROPELKI Z 

LOGOTYPEM KAMPANII „TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE” I ADRESEM STRONY 

INTERNETOWEJ WWW.TWOJAKREW.PL  

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

 

PYTANIE 1:  

Czy zamiast kulki silikonowej wypełnienie może być poliestrowe?  

ODPOWIEDŹ 1:  

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy określone w SIWZ w zakresie rodzaju wypełnienia maskotki.  

PYTANIE 2:  

Prosimy o przeanalizowanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia: 

 27.08. br. - 40 punktów    

 10. 09 .br. - 20 punktów   

 17.09. br. - 0 punktów.  

Żaden termin nie jest realny do wykonania zamówienia. Produkcja  maskotki: prototyp ( uszycie + transport ) a 

następnie zatwierdzenie  prototypu (naniesienie ew. poprawek), produkcja  25 000 szt. i transport do Polski  oraz 

klienta. Producent  ocenił  realny  czas realizacji  całości zamówienia na 3-4 miesiące. Fizycznie nie jest  możliwe 

zrealizowanie zamówienia w tak krótkim czasie, chyba że maskotka już jest uszyta. Uprzejmie prosimy o 

wyjaśnienie przedstawionej kwestii.  

PYTANIE 3:  

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do min. 60 dni od dnia zaakceptowania 

wzoru. 

 

Maskotki, jest to produkcja tylko w nieznacznej części maszynowa, głównie jest to produkcja ręczna, która dla 

tak dużej ilości trwa minimalnie 50 dni, do tego dochodzi jeszcze czas na transport, ponieważ produkcja odbywa 

się za granicą. Niestety realizacja zadania w podanym czasie jest niewykonalna, nawet do dnia 17 września. Z 



doświadczenia wiemy , że czas procesowania dokumentów oraz wyłanianie oferenta do realizacji zamówienia też 

trwa, co z każdym dniem skraca czas na terminowe wykonanie zamówienia. 

ODPOWIEDŹ 2 ORAZ 3:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz w 

zakresie kryterium oceny ofert.  

 

Zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

1) W rozdz. VI pkt 2.1: 

zamiast: 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 17 września 2018 r. 

będzie: 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15 października 2018 r. 

 

2) W rozdz. VII pkt 2.2: 

zamiast: 

Wartość punktowa w kryterium nr 2 termin realizacji zamówienia wyliczana jest następująco: 

• Do dnia 27 sierpnia 2018 r.  – 40 pkt 

• Do dnia  10 września 2018 r.  – 20 pkt 

• Do dnia 17 września 2018 r. – 0 pkt  

będzie: 

Wartość punktowa w kryterium nr 2 termin realizacji zamówienia wyliczana jest następująco: 

• Do dnia 17 września 2018 r.  – 40 pkt 

• Do dnia  1 października 2018 r.  – 20 pkt 

• Do dnia 15 października 2018 r. – 0 pkt  

 

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonał stosownej zmiany w ogłoszeniu nr 2018/S 

126-287323 z dnia 04.07.2018 r. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 


