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Informacja dla Wykonawców nr 2 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa 

materiałów promocyjnych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”, znak 

sprawy: AG I.272.1.4.2018. 

Pytanie 1: 

Część II 

Pozycja nr 1 

Proszę o rezygnację z koloru wykończenia czerwonego. Nie ma takiego produktu gotowego w takim 

kolorze, a wykonanie tego produktu na zamówienie zwiększa koszt dwukrotnie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie 2: 

Część II 

Pozycja nr 2 

Proszę o przedłużenie terminu realizacji do września, kalendaria są drukowane dopiero we wrześniu. 

 

Odpowiedź: 

W rozdz. X- Termin wykonania zamówienia w ust. 2 oraz w Załączniku nr 7b - Projekt umowy dla 

Części II. w paragrafie 2 ust.1 Zamawiający wskazał, że termin realizacji w zakresie kalendarzy jest 

do 30 listopada 2018 r. 

 

Pytanie 3: 

Część I 

Pozycja nr 4 

Proszę o podanie nr katalogowego lub linku do produktu ze zdjęcia. Nie potrafimy znaleźć produktu, 

który spełniałby wszystkie wymagania zawarte w OPZ. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzna, że zaoferowany zestaw przez Wykonawcę odpowiada wymaganiom 

Zamawiającego jeśli wszystkie parametry tego zestawu będą zgodne z OPZ. 

 

Pytanie 4: 

Pozycja nr 7 

Proszę o dopuszczenie pendriva metalowego w kolorze srerbrnym o wymiarach 

38 x 12,5 x 4 mm. Produkt o podanych przez Zamawiającego wymiarach nie występuje w wersji 3.0.  

( ewentualnie proszę dopuścić 2.0.) 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 



 

Pytanie 5: 

Pozycja nr 8 

Proszę o dopuszczenie ower banka 5000mAh OEM o  wymiarach: 150*70*10mm. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie 6: 

Pozycja nr 9 

Najmniejsza ilość produkcyjna tych smyczy to jest 500 sztuk. Ze względu na bardzo wysoki koszt 

jednej sztuki, przy zamówieniu 2x 300 sztuk z koloru, proszę o dopuszczenie smyczy w kolorze 

czerwonym lub niebieskim, do wyboru przez Zamawiającego. Dwa kolory smyczy, jak życzy sobie 

Zamawiający, podwyższają cenę oferty o blisko 5 tyś złotych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie 7: 

Pozycja nr 10 

Proszę o dopuszczenie sznurków materiałowych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie 8: 

Pozycja nr 11-12 

Czy nadruk może być bez przejścia tonalnego, w 3 kolorach? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


