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      Warszawa, dnia 10.04.2018 r. 

 

ZZP.ZP.59/18.219.18 

       

W Y K O N A W C Y 
 

 

Dotyczy postępowania:  

WYKONANIE ELEMENTÓW PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA KRWIODAWCÓW, TJ.  
MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH (GADŻETÓW) PROMUJĄCYCH HONOROWE KRWIODAWSTWO  
WRAZ Z DOSTAWĄ DO REGIONALNYCH CENTRÓW KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 
CZĘŚCI 1÷8, w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie 

samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015 - 2020”, w zakresie zadania 

„Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa” - znak sprawy : ZZP-59/18 
 
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informuje, iż do siedziby Zamawiającego 

wpłynęły pisemne zapytania Wykonawców dotyczące wymogów SIWZ i/lub SOPZ:  

 
Pytanie 1: 

SOPZ zawiera m.in. informację: 

 „materiał: brelok z miękkiego, wypukłego PCV, wykonany w technologii 3 D” 
„tył kropelki: należy zamieścić logo kampanii „Twoja krew, moje życie” oraz adres strony kampanii: 

www.twojakrew.pl,” 

Breloki wykonane w technologii 3D mogą być z dwóch stron wypukłe (3D) lub z jednej strony 

wypukłe, a z drugiej płaskie, na której wykonuje się nadruk –w tym przypadku logo kampanii 

„Twoja krew, moje życie” oraz adres strony kampanii: www.twojakrew.pl. 

Prosimy o sprecyzowanie, jakiego rodzaju breloka wykonanego w technologii 3D dotyczy opis 

zawarty w SOPZ? 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ dot. technologii 3D jednocześnie 
doprecyzowuje, iż na płaskiej stronie breloka powinno znajdować się logo kampanii w 
jednym kolorze.  
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Pytanie 2: 

SIWZ zawiera m.in. informację: 

 „Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą 1 wzór oferowanego przedmiotu zamówienia, spełniającego 

wszystkie ww. wymogi Zamawiającego, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - bez 

znakowania.” 

Zwracamy się do Państwa z prośbą, o możliwość dołączenia do oferty próbki breloka 

wykonanego w technologii 3D, z miękkiego, wypukłego PCV, w dowolnym kształcie (nie kształt 

kropelki), rozmiarze i kolorze (przed produkcją całego nakładu, Wykonawca zobowiązuje się 

opracować i wykonać prototyp breloka w kształcie kropelki). 

Odpowiedź  2: 

Zgodnie z SIWZ Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą jeden wzór 
oferowanego przedmiotu zamówienia, spełniającego wszystkie ww. wymogi 
Zamawiającego, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia – bez 
znakowania. 

Pytanie 3 dotyczące: 

Części 5: Etui na telefon - 50 000 sztuk 

Części 6: Krokomierz z klipsem do paska - 5 620 sztuk 

Części 7: Torba eco z nadrukiem - 50 000 sztuk 

Części 8: Brelok w kształcie kropelki - 100 000 sztuk 

Dla części 5 – 8, jednym z kryterium oceny ofert jest Termin realizacji – waga – 40 pkt 
(maksymalna liczba punktów do uzyskania).  

Wartość punktowa w kryterium termin realizacji wyliczany jest następująco: 

- Termin realizacji - do 31 lipca 2018 r. włącznie - 0 pkt, 

- Termin realizacji - do 16 lipca 2018 r. włącznie - 20 pkt, 

- Termin realizacji - do 2 lipca 2018 r. włącznie - 40 pkt. 

Termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 60 dni (z możliwością 

przedłużenia), licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

Nie wiedząc w jakim terminie zostaną przez Państwa ogłoszone oficjalne wyniki, a tym samym w 

jakim terminie zostaną podpisane umowy, nie jesteśmy w stanie określić terminu realizacji (do 2, 

16 czy 31 lipca 2018 r. włącznie). Również fakt, że takie materiały promocyjne jak: Etui na 

telefon (Część 5), Torba eco z nadrukiem (Część 7), czy Brelok w kształcie kropelki (Część 8), 

należy wykonać od podstaw w bardzo dużych nakładach, wymaga od nas podjęcia wysokiego 

ryzyka. Jesteśmy zmuszeni podać termin realizacji zamówienia, nie wiedząc kiedy zostanie 

podpisana umowa (ile będziemy mieli czasu na wywiązanie się z umowy -45 dni, 30 dni, a może 

10 dni!). 
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Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się do Państwa z prośbą o określenie kryterium: Termin 

realizacji, w następujący sposób: 

- Termin realizacji - do ….. dni od daty podpisania umowy - 0 pkt, 

- Termin realizacji - do ….. dni od daty podpisania umowy - 20 pkt, 

- Termin realizacji - do ….. dni od daty podpisania umowy - 40 pkt. 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający informuje, że procedura postępowania przetargowego jest realizowana bez 
zbędnej zwłoki. Wobec powyższego Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w 
SIWZ. 

Pytanie 4: 
Proszę o informację czy powinniśmy dostarczyć Państwu próbki do każdej części zamówienia?  

Odpowiedź 4: 

Zgodnie z SIWZ Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą jeden wzór 
oferowanego przedmiotu zamówienia, spełniającego wszystkie ww. wymogi 
Zamawiającego, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia – bez 
znakowania. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w SIWZ. 
 
Pytanie 5: 
Etui na telefon część 5 -  zgodny z Państwa zdjęciem i opisem występuje w rozmiarze 82x133x5 

mm. Jest o to dokładnie ten sam produkt, który występuje w poglądowej grafice. Proszę o zmianę 

zapisu SIWZ – zmianę wymiarów. Proszę o informację czy nadruk będzie wykonany w 1 

kolorze? Czy będzie on jedno czy dwustronny? Proszę o informację czy powinniśmy wraz z 

ofertą wysłać do Państwa próbkę tego produktu? 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ dot. wymiarów etui. Załączoną grafikę należy 
traktować wyłącznie jako poglądową. Nadruk na etui należy wykonać w jednym kolorze, 
jednostronnie. Zgodnie z SIWZ Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą jeden 
wzór oferowanego przedmiotu zamówienia, spełniającego wszystkie ww. wymogi 
Zamawiającego, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia – bez 
znakowania. 
 

Pytanie 6:  

Brelok w kształcie kropelki część 8: Czy produkt ten powinien być dwustronnie wypukły – na co 

wskazuje stwierdzenie “...wykonany w technologii 3D “ czy powinien być wykonany w 

technologii 2 D czyli wypukły z 1 strony natomiast z 2 strony płaski/gładki? Piszą, Państwo, że 

na tyle kropelki będzie znajdować się logo... ( na breloku 3 D nie ma takiej możliwości, chyba że 

zamiast wyglądu kropelki będzie tylko logo) dlatego więc proszę o sprecyzowanie czy brelok ma 
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być wypukły 1 czy 2 stronnie. W ilu kolorach będzie wykonane logo kampanii? Czy wraz z ofertą 

powinniśmy dostarczyć próbkę tego produktu? Jeśli tak to czy może to być nasza poprzednia/ 

przykładowa realizacja, jednak w zupełnie innym kształcie? 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ dot. technologii 3D jednocześnie 
doprecyzowuje, iż na płaskiej stronie breloka powinno znajdować się logo kampanii w 
jednym kolorze. Należy dostarczyć przykładową próbkę przedmiotu zamówienia. 
Zgodnie z SIWZ Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą jeden wzór 
oferowanego przedmiotu zamówienia, spełniającego wszystkie ww. wymogi 
Zamawiającego, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia – bez 
znakowania. 
 
Pytanie 7:  

Jaki wymiar loga ma być na etui na telefonie?? 
 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z SOPZ, na etui do telefonu musi być zamieszczony 
nadruk: grawer w 1 kolorze, czytelny – nadruk logotypu oraz hasła kampanii musi być 
wyraźny i czytelny. Wizualizacja rozmieszczenia logotypu i hasła na etui oraz wielkość 
nadruku do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Pytanie 8:  

Jakie logo kampanii ma być umieszczone na etui?? 

 
Odpowiedź 8: 

Zamawiający informuje, że na etui musi być zamieszczone m.in. logo ogólnopolskiej 
kampanii Twoja krew, moje życie”. 

 
 

 


