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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na wykonanie i dostawę artykułów sportowych i materiałów
promocyjnych z logo.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
Pytanie 1
Czy poniższe obowiązuje w tym postępowaniu?
"Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)"
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu nr 571978-N-2019 z dnia 2019-07-11 r.:
„(…) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie,
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
NIE (…)”
Zamawiający wyjaśnia, że zaznaczenie odpowiedzi NIE w przytoczonej powyżej treści ogłoszenia oznacza, że nie ma
zastosowania przepis dotyczący określenia minimalnego wskaźnika zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.
Pytanie 2
Nie mam torby z elementami odblaskowymi, czy jest taka opcja, aby wykonać znakowanie Państwa logotypami
odblaskową folią. Względnie wykonać jakieś nadruki z elementami odblaskowymi na proponowanej torbie? Załączam
przykładową realizację, gdzie Klient wymagał, aby na kurtkach były elementy odblaskowe i wykonaliśmy je za pomocą
nadruku refleks - na dole załączonej kurtki.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, aby elementy odblaskowe zostały naniesione za pomocą specjalnego nadruku, przy czym
musi on zostać naniesiony w sposób trwały (stanowić integralną część z materiałem). W przypadku gdy nadruk będzie
naniesiony nietrwale (będzie „schodził”) Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Pytanie 3
Nie zdążę na próbki nanieść logotypów. Czy mogę po prostu dołączyć do wzorów proponowanych produktów kilka szt.
produktów z przykładowymi realizacjami?
Odpowiedź:
Zgodnie z paragrafem 11 ust. 16 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymaga, aby dołączone do
oferty próbki wskazanych produktów, odpowiadających produktom opisanym w Szczegółowych opisach przedmiotu
zamówienia, oznaczone były przykładowym logo (Zamawiający nie wymaga żeby to był logotyp wskazany w opisach
przedmiotu zamówienia). Zamawiający nie dopuszcza złożenia wymienionych powyżej próbek bez logotypów.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy treść zapytania wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zostaną przekazane Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia,
a także zamieszczone na stronie internetowej www.zamowienia.mazovia.pl.
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