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      Warszawa, dnia 12.04.2018 r. 

 
ZZP.ZP.59/18.229.18 
       

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:  
Część 8 – brelok w kształcie kropelki 
Wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 30 kwietnia 2018 roku lub umożliwienie 
oferentom złożenie próbki dowolnego breloka spełniającego wymogi materiału PVC i 3D. 
Termin, jaki Państwo wyznaczyliście jest nierealny do wykonania breloka według opisu w SIWZ. 
Produkt taki nie występuje na rynku więc, aby złożyć próbkę należy najpierw wyprodukować 
jeden egzemplarz co jest kosztowne i czasochłonne. Termin wykonania prototypu to 16-18 dni. 
Brelok z PVC w kształcie kropelki z rączkami i nóżkami nie jest produktem produkowanym 
masowo, tylko produkuje się go pod zamówienie według projektu. Wymaganie od dostawców 
wykonanie specjalnie dla Państwa produktu w ilości 1 sztuki jest niczym nieuzasadnione 
zważywszy na fakt, że przed produkcją wymagają Państwo wykonania prototypu do akceptacji. 
Podtrzymanie zapisu SIWZ będzie niezgodne z PZP, z zasadą uczciwej konkurencji jak i z zasadą 
równego traktowania oferentów. 
Wymaganie przedstawienie prototypu na etapie składania ofert faworyzuje firmy, które już dla 
Państwa wykonywały tego typu przedmiot lub, które wiedziały wcześniej, że będziecie Państwo 
taki przedmiot zamawiać. 
Śledząc historię i wyniki ogłaszanych przez Państwa przetargów w ostatnich latach nie trudno 
dostrzec firmy, które dość często wygrywają ogłaszane przez Państwa przetargi przy znikomej 
liczbie ofert konkurencyjnych. 
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Dopuszczenie na etapie składania ofert próbki w dowolnym kształcie z zastrzeżeniem, że 
docelowy produkt będzie wykonany według zaakceptowanego projektu oraz według wcześniej 
wykonanego prototypu zapewni Państwu większą ilość złożonych ofert co będzie zarówno w 
interesie społecznym oraz nie narażą się Państwo na zarzut faworyzowania wybranych oferentów. 
 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający dopuszcza na etapie składania ofert dołączenie próbki w dowolnym 
kształcie z zastrzeżeniem, że docelowy produkt będzie wykonany według SOPZ oraz 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 2: Część 1 

Zwracam się o zwiększenie widełek w rozmiarze koca polarowego. 
Proszę o informację czy nylonowy uchwyt ma być w postaci gumki czy dopasowany pod wielko 
złożonego koca? Proszę tez o info czy uchwyt ma być przyszyty do koca? 
 

Odpowiedź  2: 

Zamawiający utrzymuje zapis zawarty w SOPZ:  „rozmiar: 130 cm x 160 cm (± 2 cm w 
każdym wymiarze).” Zamawiający informuje, że uchwyt ma być dopasowany do 
wielkości złożonego koca. Uchwyt stanowi oddzielny element i nie powinien być 
przyszyty do koca polarowego. 
 

Pytanie 3: część 8 Brelok kropelka 

Czy posiadają państwo projekt tej kropli? Napisali państwo ze wizualizacja jest poglądowa, czy 
mamy dowolność w przygotowaniu projektu kropli? Czy ma być dokładnie taki jak na ilustracji? 
Do produkcji jednej sztuki potrzebny jest czas na wykonanie projektu od zera oraz wykrojnika. 
Czy akceptacja próbki oznaczać będzie możliwość wykonania tego projektu w późniejszej 
realizacji? 
W związku z powyższym Proszę  o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 18.04.2018. 
 
 

Odpowiedź  3: 

Zamawiający dopuszcza na etapie składania ofert dołączenie wzoru w dowolnym 
kształcie z zastrzeżeniem, że docelowy produkt będzie wykonany według SOPZ oraz 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 

  


