Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MINISTERSTWO ZDROWIA

Warszawa, 26.02.2014 r.

Biuro Dyrektora Generalnego
MZ-AGZ-270-11404-3/JP/14
WSZYSCY WYKONAWCY
Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest:
1) wykonanie i skompletowanie tzw. pakietu startowego, w nakładzie 3500 egzemplarzy,
służącego promocji Projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek
i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzkiego,
2) odebranie 1500 egzemplarzy pakietów startowych znajdujących się w siedzibie
Ministerstwa Zdrowia,
3)

dostarczenie

wszystkich

egzemplarzy

pakietów

startowych,

o

których

mowa

w pkt 1 i 2 do 50 adresatów na terenie całej Polski,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr MZ-AGZ-270-11404/JP/14, 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:
Pytanie 1. Notes - jeżeli notes ma być z recyklingu, to nie jest możliwe uzyskanie
śnieżnobiałego koloru kartek w bloku. Proszę o sprecyzowanie czy ma to być zwykły papier
offsetowy 80g z podwyższoną bielą czy papier recyklingowy.
Odpowiedź: kartki kołonotesu - papier z recyklingu, offsetowy w kolorze białym, w kratkę,
gramatura 80g (+-5) g/m².

Pytanie 2. W sprawie okładki - pojawia się zapis: tektura introligatorska + oklejenie
wewnątrz papierem Kraft. Nie jest zrozumiały ten zapis. Jeżeli Zamawiającemu chodzi
o okładkę kaszerowaną (oklejoną papierem), to okładka taka jest oklejana zarówno
z zewnętrznej (okleina) jak i wewnętrznej strony (wyklejka). Proszę o sprecyzowanie o jaki
rodzaj okładki Państwu chodzi - kaszerowaną czy zwykłą tekturową bez oklejenia.
Odpowiedź: okładka - tektura introligatorska o grubości 1,75 mm oklejana z zewnątrz
tekturą, a wewnątrz papierem typu Kraft o gramaturze nie mniejszej niż 80 g/m² w kolorze
beżowym
Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza spiralę w kolorze srebrnym?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SzOPZ spirala musi być czarna lub biała
Pytanie 4: Czy kartki notesu powinny być drukowane dwustronnie czy jednostronnie?
W jednym czy w pełnym kolorze?
Odpowiedź: Kartki kołonotesu muszą być zadrukowane jednostronnie w pełnym kolorze
CMYK 4+0
Pytanie 5: Proszę o uszczegółowienie zapisu "powielenie listu". Czy Zamawiający
udostępnia pliki graficzne w wersji do druku celem wydrukowania 3.500 egz. i dołączenia
listów do przesyłek, czy obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie graficzne na
podstawie dostarczonych materiałów ?
Odpowiedź: Zamawiający przekaże Wykonawcy list w formie papierowej. Zamawiający nie
udostępni plików graficznych w wersji do druku.
Pytanie 6: Proszę o informację jakie ilości materiałów promocyjnych będą wysyłane
do poszczególnych jednostek. Informacja ta jest niezbędna do oszacowania kosztów dostawy.
Odpowiedź: Wykonawca dostarczy 5000 egzemplarzy pakietów startowych do 50 miejsc na
terenie całej Polski. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę adresatów (adresy + ilość
pakietów startowych), którzy otrzymają skompletowane pakiety startowe, w terminie do
15 maja 2014 r. lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później jednak
niż na 14 dni przed upływem terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Lista miejscowości,
do których Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć pakiety startowe stanowi załącznik
nr 1 do SzOPZ.
Pytanie 7: Proszę o informację jakiego typu materiały promocyjne są do odbioru z siedziby
Zamawiającego.

Informacja

jest

potrzebna

do

oszacowania

kosztów

związanych

z przepakowaniem oraz wysyłką 1.500 pakietów pod wskazane adresy. Czy 60 pudeł do
odebrania od Zamawiającego będzie spakowane na paletach (szacuję, że będzie to 5-6 palet)?
Jeżeli nie, czy istnieje możliwość przygotowania przez Zamawiającego (lub udostępnienie

Wykonawcy takiej możliwości w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) przesyłek
paletowych?
Odpowiedź: Zamawiający odbierze z siedziby Ministerstwa Zdrowia ul. Długa 38/40, 00-238
Warszawa (parter) skompletowane pakiety startowe w ilości 1500 egzemplarzy. Pakiety
startowe zapakowane są w 60 pudłach, po 25 sztuk. Jedno kartonowe pudło ma wymiary:
35 cm x 55 cm x 75 cm. Waga jednego pudła nie przekracza 30 kg. Pudła nie są umieszczone
na paletach. Zamawiający nie udostępni miejsca do zapakowania pudeł na palety.
Pytanie 8: Wnoszę o zmianę zapisu w Załączniku nr 2 - tabela cenowa, kolumna 4 na
"jednostkowa cena netto". Prośbę uzasadniam zafałszowaniem jednostkowej wartości netto
przy zaokrągleniu, które pojawia się zawsze jeżeli wartość netto produktu nie stanowi pełnych
złotych. (Np. 2,22 netto + 23%VAT = 2,7306 zł. Wartość brutto dla 3.500 egz. to 9.557,10 zł.
Przy zaokrągleniu do 2,73 zł. wartość będzie 9.555,00 zł, co jest niezgodne z prawdą).
Ustawa wymaga podania wartości brutto zamówienia, nie zaś jednostkowych cen brutto.
Obliczenie wartości brutto leży po stronie Wykonawcy i musi być zgodne z zasadami
księgowymi. Podanie jednostkowych cen netto oraz wartości brutto za całą realizację nie stoi
w sprzeczności z ustawą ZP.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w załączniku 2 Wykonawca jest zobowiązany do podania
ceny jednostkowej brutto.

Pytanie 9: Jednocześnie wnoszę o uchylenie dostarczenia do przetargu próbek torby filcowej
oraz notesu. Są to produkty wykonywane na indywidualne zamówienie wg wytycznych
Zamawiającego i nie ma możliwości w tak krótkim czasie przygotować po jednej próbce tych
produktów.
Specyfikacja przewiduje przedstawienie toreb, notesów oraz długopisów w ciągu 10 dni od
daty podpisania umowy - wtedy - wyłoniony w postępowaniu Wykonawca będzie miał czas
na opracowanie, wykonanie i przedstawienie prototypów wymaganych materiałów
promocyjnych. Zatem raz jeszcze wnoszę o uchylenie wymogu dołączenia do oferty próbek.
Zamiast tego proponujemy dołączenie do oferty pełnego opisu technicznego zamawianych
produktów z oświadczeniem, że docelowe materiały promocyjne będą zgodne z OPZ.
Długopis - jako że jest to produkt gotowy - może być dołączony do oferty.
Odpowiedź: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, zamawiający żąda dołączenia do oferty próbek: torby,
kołonotesu, długopisu, odpowiadających wymogom określonym przez Zamawiającego
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Zamawiający dopuszcza próbki bez
logotypów).

