
 
Warszawa, dnia 24/07/2018 

ZZP.ZP.156/18.559.18 

 

WYKONAWCY 

 

 

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

pisemne zapytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak:  

ZZP-156/18 na WYKONANIE I DOSTAWA TORBY NA ZAKUPY Z LOGOTYPEM KAMPANII 

„TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE” I ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ 

WWW.TWOJAKREW.PL.  

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

 

PYTANIE 1:  

W wymiarach nie ma błędu w wysokości? Torba przedstawiona jako poglądowa jest w prostopadłościanie – z 

wymiarów bardziej przypomina formę kwadratu. Wysokość 32 cm jest dosyć nie praktyczna. 

ODPOWIEDŹ 1:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie wymiarów torby na zakupy. Wizualizację torby należy 

traktować wyłącznie jako poglądową. 

PYTANIE 2:  

Torba przedstawiona na wizualizacji poglądowej to polipropylen nietkany, polipropylen tkany to taki, jak np. 

torby z Ikei – laminowany. Jaki ma być wyceniany w ofercie? 

ODPOWIEDŹ 2:  

Zamawiający wymaga, aby zgodnie z zapisami SIWZ, torba była wykonana z materiału: polipropylen tkany, 

gramatura: min. 90 g/m2. 

PYTANIE 3:  

Czas realizacji 45 dni to czas ostateczny, czy jest możliwe jego przedłużenie? 

ODPOWIEDŹ 3:  

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

zakresie kryterium oceny ofert. Zmiany do SIWZ znajdują się poniżej.  

PYTANIE 4:  

Czy torby mają być laminowane? 

ODPOWIEDŹ 4:  

Zamawiający wymaga, aby zgodnie z zapisami SIWZ, torba była wykonana z materiału: polipropylen tkany, 

gramatura: min. 90 g/m2. 



PYTANIE 5:  

Wykonanie wzoru spełniającego wszystkie wymogi specyfikacji wymaga około 8-12 dni roboczych.    

W związku z tym proszę o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 07.08.2018. 

ODPOWIEDŹ 5:  

Zamawiający informuje, że został wyznaczony nowy termin składania ofert - do dnia 9 sierpnia 2018 r. 

PYTANIE 6:  

Produkcja toreb zgodnych ze specyfikacją trwa około 45 dni, nie jest możliwe aby wykonać i dostarczyć torby w 

tym terminie. Proszę o zmianę ZASAD OCENIANIA OFERTY w punkcie 1.2. Realny czas na produkcję i 

dostawę toreb to minimum 60 dni. 

ODPOWIEDŹ 6:  

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

zakresie kryterium oceny ofert. Zmiany do SIWZ znajdują się poniżej.  

PYTANIE 7:  

Czy torba może być wykonana z (materiał) polipropylen nietkany? 

ODPOWIEDŹ 7:  

Zamawiający wymaga, aby zgodnie z zapisami SIWZ, torba była wykonana z materiału: polipropylen tkany, 

gramatura: min. 90 g/m2. 

PYTANIE 8:  

Czy wkładka na dno torby (usztywniająca) może być tekturowa? 

ODPOWIEDŹ 8:  

Zgodnie z zapisami SIWZ wymiary torby na zakupy: szerokość: 330mm, głębokość: 200mm, wysokość: 320mm 

(+/- 30 mm), natomiast spód torby: musi być usztywniony. 

PYTANIE 9:  

Poproszę o informację czy jest możliwość obejrzenia próbki materiału z jakiego ma być wykonana torba. 

Niestety z załączonego zdjęcia nie wynika jaki jest to rodzaj materiału, o jakim jest splocie. 

ODPOWIEDŹ 9:  
Zamawiający wymaga, aby zgodnie z zapisami SIWZ, torba była wykonana z materiału: polipropylen tkany, 

gramatura: min. 90 g/m2. Załączoną do Opisu Przedmiotu Zamówienia wizualizację torby należy traktować 

wyłącznie jako poglądową. 

 

Zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

1) W rozdz. VI pkt 2.1: 

zamiast: 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 45 dni od daty podpisania umowy. 

będzie: 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 60 dni od daty podpisania umowy. 

 

2) W rozdz. VII pkt 2.2: 

zamiast: 

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



• Do 30 dni od daty podpisania umowy – 40 pkt 

• Do 35 dni od daty podpisania umowy  – 20 pkt 

• Do 45 dni od daty podpisania umowy – 0 pkt  

będzie: 

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

• Do 45 dni od daty podpisania umowy – 40 pkt 

• Do 50 dni od daty podpisania umowy  – 20 pkt 

• Do 60 dni od daty podpisania umowy – 0 pkt   

 

Wobec powyższego Zamawiający zawiadamia, iż przedłuża termin składania ofert oraz obowiązkowy 

termin wniesienia wadium i wyznacza nowy termin składania ofert oraz wniesienia wadium do dnia  

9 sierpnia 2018r. do godziny 10.00.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 sierpnia 2018r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego tj. w 

Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, 

sala konferencyjna 113 (I piętro). 

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

136-310524 z dnia 18.07.2018 r. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 


