
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Warszawa, dnia 17 marca 2020 r.  

 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Al. Jerozolimskie 142A 

02-305 Warszawa 

www.frse.org.pl  

e-mail: dzp@frse.org.pl 

 

         Do wszystkich Wykonawców 

         w postępowaniu ZP-5/FRSE/2020 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów promocyjnych dla programów 

funkcjonujących w ramach FRSE w podziale na części, numer postępowania:ZP-5/FRSE/2020. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu 

wpłynęły pytania a Zamawiający udzielił na nie odpowiedzi.  

 

Pytanie 7 

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego wnoszę o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty 

fizycznych próbek. W znaczący sposób wpłynie to na ograniczenie niepożądanych w tym okresie kontaktów 

pracowników z innymi osobami czy przedmiotami, realizując zalecenia Rządu w tym zakresie.  

Zamawiający prócz złożenia fizycznych próbek żąda dołączenia do oferty opisu technicznego wraz z docelową 

wizualizacją proponowanych produktów. Wydaje się, że na podstawie szczegółowego opisu technicznego i 

wizualizacji Zamawiający będzie mógł w pełni stwierdzić zarówno zgodność produktów z OPZ jak i ocenić 

możliwości techniczne Oferenta w zakresie ich znakowania.  

Zwłaszcza, że jakość produktów znana jest Zamawiającemu, skoro expressis verbis mówi, że najwyżej będą oceniane 

produkty zgodne z załączonymi do specyfikacji zdjęciami. Zatem wymóg dołączenia do oferty fizycznych próbek jest 

czysto formalnym kryterium ostatecznie nie wpływającym na wybór najlepszej oferty, bo o tym zgodnie z warunkami 

przetargu, decydować będzie cena i zaproponowany przez Oferenta termin realizacji.  

Liczę na wyjątkowe potraktowanie prośby i modyfikację SIWZ w zakresie stawianych wymogów formalnych, tak jak 

wyjątkowy jest czas w którym wszyscy znaleźliśmy się. 

 

Odpowiedź 7 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu dołączania próbek. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał 

zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania ofert. Aktualny termin 

składania ofert upływa w dniu 30 marca 2020r. o godzinie 10.00. 

 

Pytanie 8 

Cz.2. poz .1 Powerbank – czy obudowa ma być aluminiowa czy wykonana z ABS, ponieważ w opisie znajdują się 

dwie sprzeczne informacje.  

 

Odpowiedź 8 

Zamawiający informuje, że ujednolicił opis przedmiotu zamówienia w przedmiotowej kwestii. W związku z 

powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia. 
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Pytanie 9 

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego  zostały ograniczone pracę niektórych 

dostawców, a firmy kurierskie mają wzmożone zamówienia, przez co terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu. 

Tygodniowy termin na przygotowanie oferty z próbkami z logotypem Zamawiającego jest bardzo ciężki do 

zrealizowania nawet w czasie kiedy wszystkie zakłady pracują normalnie. Znalezienie sporej ilości przedmiotów 

odpowiadających OPZ zajmuje ok 2 dni roboczych, wysyłka produktów zajmuje ok. 2 dni roboczych, znakowanie  i 

właściwe wysuszenie farby – 2 dni robocze, wysyłka kurierska – do 2 dni roboczych. Biorąc pod uwagę, że 

zamówienie zostało dodane 12.03. o godzinie 15.00 termin wysyłki oferty byłby realny, albo przy bardzo wysokim 

szczęściu, albo wyłącznie dla firm z okolic Warszawy. Dodatkowo aktualna sytuacja w Polsce i na świecie znacznie 

wydłuża te procesy, dlatego wnoszę o wydłużenie terminu składania ofert do 27.03.2020r. 

 

Odpowiedź 9 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał 

zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania ofert. Aktualny termin 

składania ofert upływa w dniu 30 marca 2020r. o godzinie 10.00. 

 

Pytanie 10 

Wnosimy o dopuszczenie na etapie składania ofert  próbek pinsów okrągłych w kolorze srebrnym wykonanych 

techniką zgodną z OPZ jednak różniących się rozmiarem. Pinsy produkowane są od podstaw pod indywidualny 

projekt więc docelowa produkcja będzie wykonana zgodnie z zaakceptowanym przez Państwa projektem i rozmiarem. 

Na etapie oceny próbek nie jest konieczne by pins miał dokładnie taki rozmiar jak docelowa produkcja. Do oceny 

jakości wystarczy Państwu pins w kolorze srebrnym, okrągły wykonany tą samą techniką czyli dla pozycji IV.1 – pins 

tłoczony z malowaniem oraz szczotkowaniem a dla pozycji IV.2 pins pokryty żywicą epoksydową. 

Upieranie się przy rozmiarze, który absolutnie nie ma znaczenia przy ocenie jakości będzie jawnym naruszeniem 

zasad uczciwej konkurencji i faworyzowaniem z Państwo strony firmy, która już dla Państwa wykonywała takie 

produkty, co jest niezgodne z Ustawą PZP. 

Mając na uwadze powyższe wnosimy jak na wstępie. 

 

Odpowiedź 10 

Zamawiający informuje, że wymagane jest zachowanie rozmiarów pinsów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

Do prawidłowego przeprowadzenia oceny jakościowej omawianej próbki i określenia czytelności oraz wyrazistości 

naniesionej treści, Zamawiający potrzebuje odnieść się do wskazanych rozmiarów pinsa. 

 

 

Pytanie 11 

Część 1, poz. 2 Notes – jest to produkt realizowany pod indywidualne zamówienie, aktualnie jedyny producent w 

Polsce nie posiada czystych próbek, ma na stanie jedynie te z przykładowymi nadrukami. Czy w związku z tym 

zamawiający dopuszcza próbkę notesu z innym  nadrukiem niż logotyp Zamawiającego? 

  

Odpowiedź 11 

Zamawiający informuje, że dopuszcza próbkę notesu z innymi logotypami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Zał. Nr. 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.  
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