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Warszawa, 2015-04-30 

WZP.6151.22.2015 

2015-04910 

 

Do wszystkich Wykonawców 

uczestniczących w postępowaniu 

 

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych dla 

Projektu P1 – „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych 

o Zdarzeniach Medycznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013” 

numer sprawy: WZP.6151.22.2015. 

 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania i wnioski od Wykonawców 

w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, Zamawiający, 

działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań i udziela 

wyjaśnień. 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymagając dołączenia do oferty próbek artykułów promocyjnych pisząc "po jednej 

próbce" ma na myśli jedną próbkę np. w kolorze zielonym ( poz. 8 II część OPZ) czy też jedną próbkę w 

kolorze zielonym i jedną w kolorze czarnym. Pytanie to dotyczy wszystkich pozycji. 

Wykonanie takich próbek jest czasochłonne i w związku z tym czy Zamawiający przesunie termin składania 

ofert? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga złożenia po jednej próbce artykułu z każdego koloru, czyli jeśli mają być dwie torby: 

jedna czarna a druga zielona, to Zamawiający wymaga by zostały złożone oba artykuły w podanych kolorach 

w przypadku próbek wymaganych w pkt 14 b I części OPZ. 

Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert wskazany w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuszcza dołączenie próbek opisanych w pkt.14a I części OPZ z innymi logotypami 

(z wcześniejszych realizacji). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza złożenie próbek z innymi logotypami.  
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Pytanie 3 

Pytanie do OPZ dotyczącego postępowania WZP.6151.22.2015 część II tabela - punkt 5; koszulka polo. Czy 

jest możliwość zmniejszenia gramatury do 200 g/m2 przy założeniu, że opis zostanie taki sam?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuszcza  długopis z rysikiem w kolorze biały ale rysik w kolorze czarnym? 

Na rynku nie występują długopisy z białym rysikiem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Dyrektor  

Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 

 

(-) Marcin Kędzierski 
 

 

Sporządził: Ewa Okła 


