Myślenice, dnia 27.02.2017r.
SRG -272.1.2017

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego
wg rozdzielnika

Zamawiający: Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.
Dotyczy: Dostawa gadżetów reklamowych dla Gminy Myślenice
Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), po dokonaniu analizy pytań Wykonawców,
dokumentacji, opublikowanego w BZP ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, zamieszczonych na stronie
internetowej, udziela stosownych wyjaśnień oraz wprowadza następujące zmiany lub uzupełnienia w
tej dokumentacji:

Pytanie 1:
Poz.6 KUBEK GUSTO. 1 kolor nadruku z 1 czy 2 stron ? ew. nadruk 2- stronny ten sam czy
różne?
Odpowiedź:
Logo /jeden kolor biały, rozłożone równomiernie na całej powierzchni kubka.
Pytanie 2:
Poz. 12 butelka silikonowa. Obecnie brak na rynku butelek o poj. 650ml. Czy dopuszczają
Państwo butelkę o poj. 500ml ?
Odpowiedź:
Butelka o pojemności 650 ml. jest dostępna na rynku, dlatego pozostajemy przy produkcie
opisanym SIWZ.
Pytanie 3:
Poz. 23.Portfel z ochroną przed kradzieżą z parametrami o które Państwo pytacie nie jest
obecnie dostępny. Co Państwo robicie z ta pozycją?
Odpowiedź:
Portfel z ochroną przed kradzieżą jest dostępny na rynku. Wymiary produktu min. (wys x szer
x gł): 11cm x 12.5cm x 1cm.
Pytanie 4:
Poz. 24. Portfel z ochroną przed kradzieżą z parametrami o które Państwo pytacie nie jest
obecnie dostępny w żadnym z kolorów. Co Państwo robicie z tą pozycją?
Odpowiedź:
Portfel jest dostępny na rynku.
Pytanie 5:
W przetargu na materiały promocyjne w pozycji nr. 10 jest ręcznik i ma być umieszczony haft.
Do poprawnej wyceny do oferty musimy wiedzieć wielość haftu, gdyż w tej technice cena uzależniona
jest od wielkości.
Odpowiedź: Podajemy rozmiar haftu 50 x10 mm.

Pytanie 6:
Power bank- proszę o uszczegółowienie opisu lub zmianę wymiarów.
Odpowiedź:
Podajemy wymiary min. 25x25x92 mm.
Pytanie 7:
Worek sportowy w kolorze burgund jest niedostępny, proszę o dopuszczenie innych
dostępnych kolorów.
Odpowiedź:
Dopuszczamy również kolor granatowy.
Pytanie 9:
Pas biegowy Agile Single Belt jest niedostępny, proszę o zmianę tej pozycji.
Odpowiedź:
Pas biegowy podany wyżej jest dostępny na rynku.
Pytanie 10:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę opisu art. w postępowaniu SRG-272.1.2017 poz.
1 i dopuszczenie jako materiał powerbanku: aluminium anodowane oraz dopuszczenie +/10% dla wymiarów powerbanku .
Odpowiedź:
Pozostajemy przy produkcie powerbank w delikatnej skórzanej obudowie zgodnie z opisem w
SIWZ. Dopuszczamy +/- 10% dla wymiarów powerbanku.
Pytanie 12:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie czapki w 100% akrylu, gdyż opisana w
SIWZ nie jest dostępna na rynku.
Odpowiedź:
Czapki opisane w SIWZ są dostępne na rynku.
Pytanie 13:
Czy dopuszczają Państwo nadruk na powerbanku w formie graweru na skórze?
Odpowiedź:
Nie, nie dopuszczamy nadruku w formie graweru. Pozostajemy przy sitodruku.
Pytanie 14:
Ręcznik – czy dopuszczają Państwo metki sublimacyjne z nadrukiem?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 15:
Pióro kulkowe- proszę o podanie wymiaru pióra, czy chodzi tu o wymiar Ø1,3 x 13,1 cm?
Odpowiedź:
Minimalne wymiary pióra wynoszą 13cm x 1 mm.
Pytanie 16:
Pas biegowy biodrowy poz.25 – czy dopuszczają Państwo produkt o wymiarach 35 x 15 cm?
Materiał: poliester 600D.Saszetka zapinana w pasie z kieszeniami na zamek błyskawiczny?
Odpowiedź:
NIE
Pytanie 17:
- Koszulka do biegania- proszę o podanie kolorów koszulek?
- Koszulka do biegania – proszę o określenie ilości kolorów zadruku, czy nadruk będzie jednostronny
czy dwustronny?
- Koszulka do biegania – obecnie ciężko jest z dostępnością produktu, który posiada drukowana
metkę?

Prosimy o wprowadzenie koszulki o parametrach:
 160 g/m²
 95% poliester (materiał COOLdry), 5% elastan
 miękki i lekki materiał
 oddychający
 szybkoschnący i odprowadzający wilgoć
 płaskie szwy
 odblaskowe elementy
 sportowy krój
 kolory: white, black, sky diver, sun orange, bright fuchsia, bright line
Model: Funkcjonalna koszulka z Smart Contrast flatlock szwami. ID Tech® jakości blokady. Trwale
wilgoć nadawczy, oddychające i szybkoschnące. Slimline.
· 100 % polyester
· 130 g
Kolory: biały, czarny, żółty, niebieski, fioletowy
Odpowiedź:
Parametry koszulki pozostają jak w SIWZ. Metoda nadruku FULLPRINT.
W projekcie proszę uwzględnić:
*PRZÓD KOSZULKI:
 nadruk zdjęcia na całej powierzchni (dostarczy Zamawiający);
 umieszczenie hasła „Myslenise strefa czasu wolnego”
*TYŁ KOSZULKI:
 kolor jasno szary;
 logo /jeden kolor, rozłożone równomiernie na całej powierzchni
*RĘKAWKI:
 kolor jasno szary;
 logo /jeden kolor, rozłożone równomiernie na całej powierzchni
Pytanie 18:
Czapka zimowa- proszę o informację dotyczącą zapisu: „ przygotowanie projektu czapki „ –
czy chodzi tu o przygotowanie nadruku na czapce, czy o faktycznie wykonanie czapki od
podstaw zgodnie ze wzorem i ściegiem Zamawiającego a następnie wykonanie na czapce
oznaczenia
Odpowiedź:
Chodzi o faktyczne wykonanie czapki od podstaw zgodnie ze wzorem i ściegiem
Zamawiającego a następnie wykonanie na czapce oznaczenia.

Zamawiający informuje, iż zmianie (przedłużeniu) ulega termin składania ofert, w
związku z czym:
1) Tabelę zawartą w pkt 15 ppkt 1 TOMU I SWIZ - IDW Miejsce, termin i sposób składania
oferty zmienia się w ten sposób, że skreśla się jej zawartość oraz zastępuje następującą
treścią:

do dnia

3.03.2017

do godz.

10:00

2) Pkt 15 ppkt 2 TOMU I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość
oraz zastępuje zapisem o następującym brzmieniu:

Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9,
32-400 Myślenice
Oferta w postępowaniu na dostawy pn.:
„Dostawa gadżetów reklamowych dla Gminy Myślenice”
Nie otwierać przed dniem: 3.03.2017 r., godzina 10:30

(wpisać datę i godzinę wyznaczoną jako termin otwarcia ofert)

