MINISTERSTWO ZDROWIA

Warszawa, 30.09.2013 r.

Biuro Dyrektora Generalnego
MZ-AGZ-270-10379-4/JP/13

WSZYSCY WYKONAWCY

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest wykonanie oraz dostawa artykułów informacyjno - promocyjnych
(gadżetów), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr MZ-AGZ-27010379/JP/13, wpłynęły zapytania.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), poniżej przedstawiam treść pytań
i odpowiedzi:.
1. Część I, pozycja nr 2 - kolorowanka o tematyce medycznej. Czy aby na pewno
Zamawiający wymaga aby wnętrze kolorowanki wykonane było z papieru o gramaturze 200
g/m2? Standardowo kolorowanki wykonywane są na papierze 90-100 g/m2. papier
o gramaturze opisanej w SOPZ jest papierem powlekanym, o śliskiej powierzchni (więc nie
ekologicznym).
Na podstawie art 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do siwz polegającej na wykreśleniu w pozycji nr 2
Kolorowanka o tematyce medycznej – 600 szt. (300 szt. dla dziewcząt, 300 szt. dla
chłopców)
zapisu
o Wnętrze: papier ekologiczny, biały, gramatura 200 g/m2, druk 1+1
o Okładka: papier ekologiczny, biały, gramatura 300 g/m2, druk 4+0

i wpisaniu w to miejsce:
o Wnętrze: papier ekologiczny, biały, gramatura 150 g/m2, druk 1+1
o Okładka: papier ekologiczny, biały, gramatura 200 g/m2, druk 4+0

2. Część I, pozycja nr 5 - elektroniczna gra edukacyjna „sudoku:. Opisany przez
Zamawiającego produkt występował w ofercie tylko jednego producenta. Został wycofany
z oferty i na dzień dzisiejszy jest niedostępny. W związku z powyższym wnosimy o zmianę
opisu bądź usunięcie tej pozycji.
Na podstawie art 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do siwz, polegającej na wykreśleniu w pozycji nr 5
Elektroniczna gra edukacyjna „sudoku” – 400 szt.
zapisu:
o Materiał:
- gra: plastik
- opakowanie: folia bąbelkowa oraz pojedynczy kartonik
o Wymiary:
- gra:12 cm (± 1 cm) x 9 cm (± 1 cm) x 1,2 cm (± 3 mm)
- opakowanie: dopasowane do wymiaru gry
o Kolor: czarny z szarą oprawą ekranu
o Metoda nadruku: dowolna trwała
o Kolor nadruku: jednokolorowy
o Dodatkowe informacje: gra z minimum 5 poziomami trudności oraz funkcją kalkulatora.
Posiada
w zestawie rysik PDA oraz baterie.
o W polu przeznaczonym na nadruk należy umieścić
Gra (wierzchnia część):
- logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logotyp Unii Europejskiej wraz z
odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego
- adres strony internetowej: www.zdrowie.gov.pl
Pudełko:

- logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logotyp Unii Europejskiej wraz z
odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logotyp
Ministerstwa Zdrowia
- adres strony internetowej: www.zdrowie.gov.pl

np.

Podany wzór obrazuje wygląd gry elektronicznej „sudoku”. Zamawiający nie dopuszcza
zmian w parametrach określonych w specyfikacji oraz kształcie przedstawionym w
zamieszczonym wzorze.

i wpisaniu w to miejsce:
o Materiał:
- gra: plastik
- opakowanie: folia bąbelkowa oraz pojedynczy kartonik
o Wymiary:
- gra o wymiarach nie mniejszych niż:12 cm (± 1 cm) x 9 cm (± 1 cm) x 1,2 cm (± 3 mm)
- opakowanie: dopasowane do wymiaru gry
o Metoda nadruku: dowolna trwała
o Kolor nadruku: jednokolorowy
o Dodatkowe informacje: gra z minimum 3 poziomami trudności.
o W polu przeznaczonym na nadruk należy umieścić
Gra (wierzchnia część):

- logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logotyp Unii Europejskiej wraz z
odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego
- adres strony internetowej: www.zdrowie.gov.pl
Pudełko:
- logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logotyp Unii Europejskiej wraz z
odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logotyp
Ministerstwa Zdrowia
- adres strony internetowej: www.zdrowie.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza zmian w parametrach określonych w specyfikacji.

Podany wzór obrazuje jedynie przykładowy wygląd gry elektronicznej „sudoku”.

3. Część II, pozycja 3 - zestaw karteczek i znaczników. Przedstawiony na zdjęciu zestaw jest
produktem gotowym, którego wymiary znacznie różnią się od podanych, ponadto wszystkie
karteczki samoprzylepne jak i znaczniki występują w ilości po 25 sztuk (nie 100). Znaczniki są
papierowe nie foliowane. Duże karteczki samoprzylepne mają kolory: zielony, żółty, różowy.
Ze względu na to iż jest to produkt gotowy nie ma możliwości dostosowania go do wymagań
Zamawiającego. Ponadto na dzień dzisiejszy dostępne są tylko 3 sztuki, ponowna dostawa
planowana jest na okres 18-24.11.13 r. W tej sytuacji można by wykonać produkt na zlecenie
indywidualne, lecz przy podanej ilości będzie to produkt bardzo kosztowny. W związku z
powyższym wnosimy o zmianę opisu bądź usunięcie tej pozycji.

Zamawiający nie wymaga produktów gotowych. Sposób realizacji zamówienia pozostawia
się w gestii Wykonawcy.

4. Część II, pozycja 7 — ekologiczna składana torba na zakupy. Opisana przez
Zamawiającego torba jest produktem gotowym, nie posiadającym pokrowca. W związku z
powyższym wnosimy o zmianę opisu bądź usunięcie tej pozycji.

Zamawiający nie wymaga produktów gotowych. Sposób realizacji zamówienia pozostawia
się w gestii Wykonawcy

Na podstawie art 38 ust. 6 ustawy, w celu uwzglednienia zmian w ofertach, Zamawiający
wydłuża termin składania ofert.

Na podstawie art 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia polegającej na wykreśleniu wszystkich dat 3 października 2013 r.
i wpisaniu w to miejsce: 7 października 2013 r.

