
„ Dostawa materiałów promocyjnych”

Kraków, dnia 25.01.2017 r.
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znak sprawy: LF.082.1.1.2017

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

L Zamawiający Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm ) zwanej dalej
ustawą informuje, o złożonych zapytaniach do treści SIWZ, udzielonych wyjaśnieniach Zamawiającego i zmianach
w SIWZ wprowadzonych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy:
Pytanie 1: ‚„ Prośba o weryfikację specyfikacji technicznej dotyczącej koszulek reklamowych — Część II zamówienia
Koszulka damska T-shirt; taliowana, dekolt w kształcie „trójkqta”, krótki rękaw.
Obecnie na tynku nie jest dostępna koszulka zgodna z opz, czy zamawiajqcy dopuszcza:
- zwiększenie tolerancji gramatury od 165—210 g, ponieważ koszulka damska wg. powyższej specyfikacji występuje
jedynie w gramaturze 165 g i 180 g.”
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zwiększenie tolerancji gramatury koszulek damskich od 160 g/m2 do 210
Wm2;

W związku z powyższym Zamawiający zmienia SIWZ- w załacznik nr 1 do SIWZ - OPZ — tabela nr 2, w kolumnie:
„Cramatura”

- było: 190 g/mZ
- powinno być : 160—210 Wm2 (dla koszulek dziecięcych: 155 g/m2 —190 g/m2)
Pytanie 2:,, Czy Zamawiajqcy dopuszcza domieszkę do bawełny w kolorze szarym w opcji 90% bawełna, 10 %
poliester”
Odpowiedź: Tak, w przypadku koszulek w kolorze szarym Zamawiający dopuszcza domieszkę do bawełny w
stosunku: 90% - bawełna, 10% - poliester;

W związku z powyższym Zamawiający zmienia SIWZ- w załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ — tabela nr 2 i 3 w kolumnie
„Material”
- było: 100% bawełna
- powinno być :90% bawełna, 10% poliester
Pytanie 3: „ Czy Zamawiający dopuszcza koszulki dziecięce z dekoltem okrągłym w gramaturze 155 g — 190 gź”
Odpowiedź: Tak, w przypadku koszulek dziecięcych (opisanych w części dot. koszulek damskich) Zamawiający
dopuszcza koszulki z dekoltem okrągłym w gramaturze od 155 g/m2 do 190 g/m2;
W związku z powyższym Zamawiajacy zmienia SIWZ- w załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ — tabela nr 2 w kolumnie
„Gramatura”
- było: 190 g/m2
- powinno być : 160—210 g/m2 (dla koszulek dziecięcych: 155 g/m2 —190 g/m2)
Pytanie 4: „Prośba o weryfikację specyfikacji technicznej dotyczącej toreb filcowych — czy filc użyty do produkcji
tych toreb ma być z naturalnych materiałów np. z wełny owczej? Rozumiem, że Zamawiajqcy nie dopuszcza
zastosowaniafilcu poliestrowego lub sztucznego?”
Odpowiedź: Zamawiający określił w OPZ (tabela nr 4; pkt. 3 — kolumna pn. „Materiał”), iż Torba z filcu naturalnego
z wyszytym logo Projektu Life - model A4 i Torba z filcu naturalnego z wyszytym logo Projektu Life - model
„chlebak” (tabela nr 4; pkt. 4 — kolumna pn. „Materiał”), powinny być wykonane z filcu naturalnego, przez co
Zamawiający rozumie materiał o wyglądzie filcu naturalnego — dopuszcza się zastosowanie materiału
poliestrowego, (impregnowanego lub zabezpieczonego innym sposobem).
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W związku z powyższym Zamawiajacy zmienia SIWZ- w załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ — tabela nr 4, pkt 3 i pkt 4
w kolumnie Materiał:
— było: filc naturalny (impregnowany, lub zabezpieczony innym sposobem)
- powinno być: filc naturalny (poliestrowy, impregnowany, lub zabezpieczony innym sposobem)
Pytanie 5: ‚„Chcialam poinformować, że konieczne do wykonania prawidłowej wyceny jest przesianie wszystkich
grafik i logotypów, które maja być umieszczone na gadżetach”.
Odpowiedź: Zamawiający zamieści wszystkie grafiki i logotypy, które mają być umieszczone na gadżetach na
stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w zakładce BlP - Zamówienia
Publiczne;
Pytanie 6: „Proszę również o informację, czy Państwo prześlq zdjęcia, które mojq być umieszczone no plakatach?”.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami OPZ { pkt. 12, linijka druga), w odniesieniu do plakatów edukacyjnych,
Zamawiający przekaże fotografie w dniu podpisania umowy z Wykonawcą.
Zgodnie z zapisami OPZ, w odniesieniu do plakatów artystycznych o krajobrazie muraw kserotermicznych (pkt II,
ppkt 3 - OPZ) i o wypasie owiec olkuskich i kóz (pkt II, ppkt 4 - OPZ), Zamawiający przekaże fotografie do
umieszczenia na plakatach.
W odniesieniu do plakatów artystycznych z dziko występującymi gatunkami storczyków (pkt II, ppkt 1 - OPZ) 1 z
dziko występującymi gatunkami fauny (pkt II, ppkt 2 - OPZ) Wykonawca powinien dysponować fotografiami
następujących gatunków:

• storczyków: Cephalanthera damasonium, Cypripedium calceolus, Epipactis atrorubens, Epipactis
helleborine, Epipactis microphyila, Gymnadenia conopsea, Listera oyata, Neotia nidus-ayis, Ophrys
insectifera, Orchis militaris, Platanthera bifolia, Platanthera chiorantha;

• zwierząt: gryziel stepowy, czerwończyk nieparek, modraszek arion, ortolan, żołna, cierniówka,
muchołówka żałobna, dudek, gniewosz plamisty, traszka zwyczajna, pustułka, puszczyk, zaskroniec
zwyczajny, carabus conyexus, traszka grzebieniasta, modraszek srebroplamek;

Pytanie 7: Istotnq informacjq jest również, podanie daty podpisania umowy (chociaż przyblizonej).
Odpowiedź; Zamawiajacy będzie wykonywał czynności w postępowaniu bez zbędnej zwłoki, zgodnie z terminami
wynikajacymi z ustawy. Zamawiający nie może podać informacji której na dzisiaj nie ma tj. daty podpisania umowy
Pytanie 8: ‚„Dodatkowo chciałam poinformować, że w części „ogłaszenie o zamówieniu” spora część jest
poświęcona aukcji, która raczejz tym zamówieniem nie ma nic wspólnego.”
Odpowiedź: Zamawiajacy nie przewiduje aukcji w ww postepowaniu. Treści wskazane w pytaniu są jedynie
niezmienną treścią nowych formularzy do umieszczenia w BZP ogłoszeń o zamówieniu. Zamawiajacy nie wypełnił
żadną treścią formularza dot. aukcji.
Pytanie 9: „Proszę podać wymian, torby papierowej A4 iAS?”
Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje dokładnie wymiarów toreb, a określa jedynie (w OPZ w tabeli nr 4,
kolumna pn. „Wymiary”) iż: torba przeznaczona jest do przenoszenia gadżetów promocyjnych i dokumentów (np.
promocja firmy na konferencjach); torba przeznaczona na materiały formatu A4 (pkt. 1 i 2) oraz AS (pkt. 3 i 4);
Słowo „na” oznacza, iż przedmiotowe torby powinny pomieścić w sobie ww. materiały promocyjne np. dokumenty
formatu A4 lub AS i gadżety promocyjne opisane w przedmiotowym OPZ.
Pytanie 10: Proszę o odpowiedź, czy zamawiajqcy dopuszcza gramaturę koszulek damskich 185g lub 190-5%
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza gramaturę koszulek damskich od 160 g/m2 do 210 g/m2. W związku z
powyższym Zamawiajacy zmienia SIWZ- w załacznik nr 1 do SIWZ — DPZ-tabela nr 2w kolumnie „Gramatura”
- było: 190 g/m2
- powinno być: 160—210 g/m2 (dla koszulek dziecięcych: 155 g/m2 —190 g/m2)
Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuszcza skład materiału dla koloru szarego koszułek damskich około 90% bawełny
i 10% poliestru?
Odpowiedź: Tak, w przypadku koszulek damskich w kolorze szarym Zamawiający dopuszcza domieszkę do bawełny
w stosunku: 90% - bawełna, 10% - poliester;
W związku z powyższym Zamawiajacy zmienia SIWZ- w załacznik nr 1 do SIWZ — QPZ, tabela nr 2 w kolumnie
„Materiał”
- było: 100% bawełna
- powinno być: 90% bawełna, 10% poliester
Pytanie 12: Czy Zamawiający zamieni koszulki dziecięce na koszulki 190g z okrągłym wykończeniem pod szyją.
Odpowiedź: Jak wyżej, odpowiedź do pytania 3.
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Pytanie 13: Pytanie dotyczqce częśd I — pozycja 6 breloki. Co rozumiejq Państwo pod pojęciem „Po przeciwnej
stronie zawieszka zakończono sprzqczkq metalowq z karabińczykiem.” Czy chodzi o zwykły karabińczyk jak przy
smyczach czy duży karabińczyk zwany szeklq jak na załqczonym zdjęciu?
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli zwykły karabińczyk (np. taki, jak używa się przy smyczach promocyjnych).
Zamawiający nie dopuszcza użycia szekli.
Pytanie 14: Wykonanie torby z filcu naturalnego wiqże się z bardzo dużym kosztem, który przekroczy budżet
podany w SIWZ no część II. Czy możliwe jest wykonanie toreb zfilcu poliestrowego lub włókniny filcowej?
Odpowiedź; Jak wyżej, odpowiedź jak dopytania 4.
Pytanie 15: Czy dopuszcza się nadruk monochromatyczny (biały) no torbach papierowych? Na beżowych
papierowych torbach druk cmyk w pełnym kolorze będzie bardzo drogi, a ciemnie kolory mogq być niewidoczne i
nieczytelne. To samo tyczy się toreb filcowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wykonania nadruków monochromatycznych na torbach papierowych
(opisane w OPZ: tabela nr 4; pkt. 5).
W odniesieniu do znakowania toreb filcowych (opisanych w OPZ: tabela nr4; pkt. 3 i pkt. 4) Zamawiający dopuszcza
nadruk monochromatyczny z wizerunkami logo. Zamawiający nie dopuszcza wykonania haftu
monochromatycznego.

II. Zamawiający Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
informuje, o pozostałych zmianach SIWZ:

1. sekcja I. INFORMACJE OGÓLNE:
• pkt.2, w opisie Części II, zapis zyskuje nowe brzmienie: „ dostawa koszulek bawełnianych (T-shirt) z

nadrukami, toreb bawełnianych z nadrukami, toreb zfilcu naturalnego lub poliestrowego z nadrukami,
toreb papierowych A4 z nadrukami, toreb papierowch AS z nadrukami”.

• pkt.S, zapis zy5kuje nowe brzmienie: „ Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia:
do 23 marco 2017 r., (z zastrzeżeniem, że termin realizacji może ulec skróceniu jako kryterium oceny
oferty)”

2. Sekcja V DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ:
• Pkt. 4 zmienia się termin skłądania ofert: Termin składania ofert uplywa 1 lutego 2017 r. o godz. 11;00
• Pkt.15 zmienia się termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 1 lutego 2017 r. o godz. 11:15
• Sekcja VII KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT, pkt. 1, tiret drugie powinno brzmieć;

2 kryterium: skrócenie terminu realizacji (T) (liczone od maksymalnego dopuszczalnego terminu
wykonania zamówienia tj do 23 marca 2017 r. ) wyliczone wg. nastepujacych zasad:

• Wykon owca który zaoferuje krótszy termin realizacji o 7 dni, otrzyma 20 pkt.,

• Wykonawca który zaoferuje krótszy termin realizacji o 14 dni otrzyma 40pkt.”

3. Korekta treści załacznika nr 4 do SIWZ- 4 Grupa kapitałowa. Zmieniony załącznik umieszczono na stronie
internetowej: http://bip.krakow.rdos.poy.pI/ w zakladce „Zamówienia publiczne”.

III. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt.1) ustawy zmianie ulega także treść
Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego pod nr 11269—2017, z dnia 2017-01-19.
Zmianę ogloszenia i SIWZ Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej: http://bii.krakow.rdos.goy.pI/ w
zakładce „Zamówienia publiczne”.
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