
 
 

 
 

PAO/X/MS/121/2018      

Warszawa, 26 lipca 2018 roku 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie oraz dostawę artykułów 

wystawienniczych i informacyjno-promocyjnych (znak zamówienia: 11/dost./2018). 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły 

zapytania od Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie oraz dostawę artykułów wystawienniczych i informacyjno-promocyjnych. Poniżej 

pytania wraz z odpowiedziami Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 5: 

„Mam pytanie dotyczące przetargu - 11/dost./2018 - TECZKA  KOPERTOWA - standardowy 

wymiar to 23,5 x 30 cm? Pytanie czy ewentualnie mógłby być taki wymiar ?Jeżeli nie to czy na wzór 

mógłby być taki rozmiar, ponieważ podany w OPZ to wymiar pod wykrojnik – niestandardowy” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5: 

Zamawiający dopuszcza, aby Teczka kopertowa miała wymiar 23,5x30 cm.  

 

Pytanie nr 6: 

„Pisze w sprawie przetargu na wykonanie materiałow promocyjnych - pendrive spełniający opz to 

firmowy pendrive o wymiarach : 

Szerokość 13,21 mm 

Wysokość 42,42 mm 

Grubość 6,6 mm 

Posiada on już jednostronne znakowanie w związku z czym nie ma możliwości znakowania 

obustronnego. 

W związku z powyższym czy dopuszczają Państwo wymiar i opcję znakowania jednostronnego?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6: 

Zamawiający zmienia wymóg w części 1 SOPZ dot. poz. 2 (USB): 

Zapis o treści: 

„Szybkość transferu odczytu nie mniej niż 150 MB/s” 

Zastępuje zapisem: 

„Szybkość transferu odczytu nie mniej niż 35 MB/s” 

Tym samym ww. USB muszą  mieć szybkość transferu odczytu nie mniej niż 35 MB/s. 

 

Pytanie nr 7: 

„Kolejna sprawa w formularzu ofertowym poz 4 - Ramka membranowa 110x110x20mm okno 

98x98mm (opis załącznik nr 1 do SIWZ, lp. 4) - 1000 szt - czy nie powinno być tam 100 szt.?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7: 

Zamawiający poprawia w formularzu ofertowym poz. 4, kolumna c (ilość) – otrzymuje ona 



 
 

brzmienie 100.  

 

Pytanie nr 8: 

„Buff - opakowanie woreczek ściągany sznurkiem...nie ma opcji aby woreczek foliowy był sciągany 

sznurkiem...woreczke foliowy zwyczajowo jest klejony.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8: 

Zamawiający zmienia wymóg w części 1 SOPZ dot. poz. 2 (Komin, wielofunkcyjna chusta): 

Zapis o treści: 

„Pakowane w karton nie cięższy niż 20 kg. Każdy komin pakowany w oddzielny woreczek foliowy 

ściągany na sznurek w kolorze czerwonym” 

Zastępuje zapisem: 

„Pakowane w karton nie cięższy niż 20 kg. Każdy komin pakowany w oddzielny woreczek foliowy 

klejony” 

Tym samym ww. kominy, wielofunkcyjne chusty muszą być pakowane w oddzielne woreczki 

foliowe klejone. 

 

Pytanie nr 9: 

„Dot. Poz. 2. USB – pojemność 32 GB  

1. Czy dopuszczają Państwo Szybkość transferu odczytu nie mniej niż 35 MB/s? Tak ogromne 

prędkości osiągają tylko markowe pendrive;y, które są ologowane marką producenta. 

Wtedy nie jest możliwe wykonanie znakowania po obu stronach. 

2. Wnosimy o zwiększenie tolerancji w rozmiarze do 15%. 

3. Czy dopuszczają Państwo elementy plastikowe?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9: 

Ad. 1.  Zamawiający dopuszcza szybkość transferu odczytu mniejszą  niż 35 MB/s. 

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zwiększenie tolerancji w rozmiarze USB do 15% 

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rodzaju materiału, z którego ma być wykonana 

USB.  

 

Pytanie nr 10: 

„Dot.  Poz. 6 – Butelka metalowa  

Opisany produkt standardowo posiada czarną nakrętkę, nie ma możliwości jej zmiany. 

1. Wnosimy o usunięcie możliwości wyboru koloru korka.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10: 

Zamawiający zmienia wymóg w części 1 SOPZ dot. poz. 6 (Butelka metalowa): 

Zapis o treści: 

„Kolor korka do wyboru przez Zamawiającego; czarny, czerwony, biały”  

Zastępuje zapisem: 

„Kolor nakrętki zgodnie z kolorem butelki” 

 

Pytanie nr 11: 

„Dot. Poz. 12 Lazy Sofa 

Ze względów ograniczeń technologiczny maksymalny nadruk na gotowym przedmiocie to 40 cm w 

podstawie. 

1. Wnosimy o zmniejszenie pola nadruku 40 x 40 cm 

2. Ile kolorów będzie miał nadruk na sofie?” 



 
 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11: 

Ad. 1  

Zamawiający zgadza się na zmniejszenie pola nadruku na sofie do 40 x40 cm 

Ad. 2 4+0 

 

Pytanie nr 12: 

„Dot. Poz. 13 Komin, wielofunkcyjna chusta 

1. Co to znaczy, że materiał ma być anty-bakteryjny? Materiał poliestrowy co do zasady jest 

anty-bakteryjny w porównaniu do np. bawełny. 

2. Standardowo chusty pakowane są w woreczki foliowe zamykane na zakładkę z klejem. 

Wnosimy o akceptację takiego opakowania. Nie spotkaliśmy się z woreczkami foliowymi 

ściąganymi sznurkiem. Czy ewentualnie dopuszczają Państwo woreczki z organzy ściągane 

tasiemką?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12: 

Ad. 1 Zamawiający wskazał, aby komin, wielofunkcyjna chusta był wykonany z materiału, który jest: 

bezszwowy, oddychający, absorbujący pot, anty-bakteryjny, odporny na działanie promieni UV 

poliester 

Ad. 1 patrz odpowiedź na pytanie nr 8.  

 

Pytanie nr 13: 

„Zwracam się z zapytanie odnośnie silikonowych zawieszek do bagażu są one niedostępne. czy 

istnieje możliwość zamiany silikonowej zawieszki na zawieszkę dwukolorową plastikową w 

kształcie walizki Dimensions: 9,5X5,5X0,4 CM? Dostepne kolory: czerwono-czarna, biło-czarna, 

niebiesko -czarna i zielono-czarna” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

Ponadto Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w SIWZ w Rozdziale 12 pkt 12.4 (dot. 

części I i II) powinien brzmieć: W ramach oceny kryterium „Jakość artykułów” oferta wykonawcy 

może uzyskać maksymalnie 50 pkt. 

 

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i ofert ulega przedłużeniu.  

Przedłużony termin składania ofert upływa w dniu 31 lipca 2018 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert 

nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 31 lipca 2018 r. godz. 10:20. 

 


