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      Warszawa, dnia 11.04.2018 r. 

 

ZZP.ZP.59/18.225.18 

       

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:  
Do części 5: ETUI NA TELEFON  
 

SOPZ zawiera m.in. informację:  

 „· wymiary: 8 cm x 15,5 cm x 1 cm (+1 mm w każdym wymiarze),” 

 

Jedna z firm zajmujących się produkcją z filcu, uszyła etui na telefon w podanych przez Państwa 

wymiarach (8 cm x 15,5 cm). Okazało się, że większość telefonów komórkowych (Smarton – 

Iphone) obecnie dostępnych na rynku nie mieści się w takie etui. Wynika to z faktu, że podczas 

zszywania, etui zmniejsza się o szerokość szwa –ok. 6 mm z każdej strony. W tej sytuacji etui staje 

się mniejsze od podanych wymiarów o ok. 1,2 cm na szerokość i ok. 6 mm na głębokość.  

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy wyrażają Państwo zgodę aby etui na telefon miało wymiary 

8 cm x 15,5 cm od szwa do szwa (po zszyciu), a nie od krawędzi do krawędzi? 
 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający wyraża zgodę, aby etui na telefon miało wymiary 8 cm x 15,5 cm od szwu 
do szwu (po zszyciu).  
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Pytanie 2: 

Takie produkty jak np. torby, teczki, etui na tablet czy telefon wykonuje się z filcu o grubości 3 

mm. Filc o grubości 5 mm, to tzw. filc przemysłowy dostępny w kolorze szarym melanżowym. 

Nie występuje w kolorze czerwonym. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą, o możliwość uszycia etui na telefon z filcu o grubości 3 cm, a 

tym samym o zmianę wymiarów etui na: 8 cm x 15,5 cm x 6 mm (+1 mm w każdym wymiarze). 
 

Odpowiedź  2: 

Zamawiający wyraża zgodę, aby etui na telefon miało wymiary 8 cm x 15,5 cm od szwu 
do szwu (po zszyciu), natomiast Zamawiający podtrzymuje, że grubość etui ma wynosić 
1 cm (+1 mm w każdym wymiarze). 

Pytanie 3: 

Czy materiał na którym ma być nadrukowane logo: Dbaj o siebie i o innych oraz logotypu 

kampanii „Twoja krew, moje życie” może być wykonane  z taśmy nośnej czarnej? 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający utrzymuje zapis zawarty w SOPZ, że „nadruk na uchwycie hasła „Dbaj o 
siebie i o innych” oraz logotyp kampanii „Twoja krew, moje życie” - sitodruk lub 
tampodruk w dwóch kolorach. Materiał uchwytu koca: nylon.” 
 
Pytanie 4: 
Proszę o informację czy warunkiem jest aby firma przystępującą do przetargu była 

Przedsiębiorstwem pracy chronionej? 

Odpowiedź 4: 

Nie, firma przystępująca do przetargu nie musi być Przedsiębiorstwem pracy chronionej. 
 
Pytanie 5: 

W nawiązaniu do postępowania, które zostało ogłoszone, proszę o informację czy zaświadczenia 

z ZUS i Rejestru karnego muszą być dołączone do oferty, czy można je dosłać po ogłoszeniu 

wyników i ewentualnym wygraniu zamówienia? 

 

Odpowiedź 5: 

Zgodnie z zapisami SIWZ (rozdz. IV pkt 14) w celu przyspieszenia procedury 
przetargowej pożądane jest aby dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale 
Wykonawca złożył wraz z ofertą na podstawie dyspozycji wynikającej z art. 26 ust. 2f 
ustawy Pzp., o którym mowa w rozdz. XI pkt 4 SIWZ, jednak nie jest to bezwzględnie 
konieczne.  
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Pytanie 6: 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o kilka dni, gdyż w 

oczekiwaniu na Państwa odpowiedzi, nie jesteśmy w stanie właściwie wycenić wszystkich 

gadżetów. Nie zdążymy również zlecić wykonania takich próbek jak np. Torba eco (część 7), czy 

Etui na telefon (część 5), które należy dołączyć do oferty.  

 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. 

Termin składania ofert: do dnia 23/04/2018 r. do godz. 09:30 

Termin otwarcia ofert: dnia 23/04/2018 r. o godz. 11:00 

W związku z powyższym wadium należy wnieść do dnia 23.04.2018 r. do godziny 09:30. 

 
 
 

 

 

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonał stosownej zmiany w 
ogłoszeniu nr 2018/S 065 – 144311 z dnia 04.04.2017 r. 
 

  


