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      Warszawa, dnia 13.04.2018 r. 

 

ZZP.ZP.59/18.230.18 

       

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:  
Proszę o informację jaki kubek państwo chcą otrzymać dot. części 3: 

Na rynku występują dwa modele kubków do rysowania kredą: 

1- 350 ml, zewnętrzny kolor czerwony, wewnętrzne kolor biały  

2- 300 ml, zewnątrz czerwony, wewnątrz czerwony 

Proszę o sprecyzowanie który kubek ma na myśli zamawiający. 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania 
określone w SIWZ – SOPZ, tj. kolor kubka wewnątrz: biały, kolor wykończenia kubka 
zewnątrz: czerwony z nadrukowanym hasłem w jednej linii, w kolorze białym: „Każda 
kropla jest cenna”, oraz nadrukowanym w jednej linii, w kolorze białym logotypem 
ogólnopolskiej kampanii pn. „Twoja krew, moje życie”, napis trwały, niezmywalny, 
pojemność kubka: 300 ml (±10 ml). 
 

Pytanie 2:  

Do oferty ma być dołączona próbka – musi być to dokładnie ta sama torba, która jest wyceniana, 

czy próbka może się minimalnie różnić rozmiarem? W granicach tolerancji podanej w zapytaniu. 
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Przy takich ilościach każdy cm wpływa na ilość zużytego materiału, więc i na cenę. Czy np. 

wyceniając torbę na wielkość np. 35x40, uszy 70 cm. Mogę załączyć do oferty próbkę na wielkość 

standardową – 38x42, uszy – ok. 63 cm? Materiał z którego docelowa torba będzie uszyta będzie 

taki sam oczywiście. 

 
 

Odpowiedź  2: 

Zgodnie z SIWZ Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą 1 wzór oferowanego 
przedmiotu zamówienia, spełniającego wszystkie wymogi Zamawiającego, zgodnie ze 
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - bez znakowania. 
 

Pytanie 3:  

Proszę o odpowiedź na zapytanie – w SIWZ w pkt. IV , pkt.1 (dokumenty), podpkt. 1,4 i 1,5 – 

dot. informacji z Krajowego Rejestru Karnego – jeżeli nasza firma nie ma związku z KRK to czy 

musimy składać jakieś oświadczenia? Bo nie bardzo wiem co z tym zrobić. 

 
 

Odpowiedź  3: 

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 ppkt 1.4 

SIWZ, na potwierdzenie warunku określonego w art. 24 ust 1 pkt 13 Ustawy prawo zamówień 

publicznych - składa każdy ze wspólników spółki cywilnej. 

 

W przypadku, gdy wspólnikami spółki prawa cywilnego są wyłącznie osoby fizyczne, 

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentu, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 ppkt 1.5 

SIWZ, na potwierdzenie warunku określonego w art. 24 ust 1 pkt 21 Ustawy prawo zamówień 

publicznych. Natomiast taki dokument, obowiązani są przedstawić wspólnicy spółki cywilnej 

niebędący osobami fizycznymi, bowiem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 października 2002 

r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary uznawani 

są za "podmioty zbiorowe". 

 

 

  


