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Warszawa, dnia 28 lutego 2018 r.

BDG-WZPU.253.2.2018.3.ASz

WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowanie pn. „Wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-
promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach 
Projektu Kampania Kolejowe ABC” 
- nr sprawy: BDG-WZPU.253.22.2018

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 
pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: 
Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami jak niżej.

Pytanie 1:
Pozycja maskotka duża i maskotka mała.
W specyfikacji wymagane są oczy szklane. Możemy wykonać oczy szklane, ale wtedy będą 
one przeźroczyste (ew. z kolorem np. niebieskim), natomiast jeśli nosorożec ma być zgodny 
wizualnie z Księgą Identyfikacji musiałby mieć oczy koloru białego (gałki oczne) o kolorze 
oczu niebieskim. Wtedy nie możliwe jest wykonanie oczu szklanych. Proponujemy oczy 
szklanopodobne - z akrylu (orbit ABS, Eyeball acrylic (glass)), które wyglądają jak szklane, 
ale można wytworzyć je z kolorze biało niebieskim.
Proszę o odpowiedź, czy dopuszczają państwo oczy z podanego materiału tak, aby były 
zgodne z wyglądem nosorożca z Księgi Identyfikacji, czy mają być oczy szklane, ale w 
kolorze przeźroczysto-niebieskim.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza użycie oczu z akrylu, które wyglądają jak szklane. Oczy powinny 
składać się z białka, niebieskiej tęczówki i czarnej źrenicy. Przykładowa wizualizacja 
poniżej.
W związku z tym Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ jak niżej:

1. W załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – Rozdz. I poz. 1 pkt 7 
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lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) oczy okrągłe, wypukłe, w kształcie półkuli, szklane lub z akrylu imitującego 
szkło, nie mogą być rozmontowane bez użycia dodatkowych narzędzi; oczy powinny 
składać się z białka, niebieskiej tęczówki i czarnej źrenicy”.

2. W załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – Rozdz. I poz. 3 pkt 9 
otrzymuje brzmienie:
„9) oczy okrągłe, wypukłe, w kształcie półkuli, szklane lub z akrylu imitującego 
szkło, nie mogą być rozmontowane bez użycia dodatkowych narzędzi; bez względu 
na użyty materiał oczy powinny składać się z białka, niebieskiej tęczówki i czarnej 
źrenicy”.

3. W załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – Rozdz. I poz. 4 
pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) oczy okrągłe, wypukłe, w kształcie półkuli, szklane lub z akrylu imitującego 
szkło, nie mogą być rozmontowane bez użycia dodatkowych narzędzi; bez względu 
na użyty materiał oczy powinny składać się z białka, niebieskiej tęczówki i czarnej 
źrenicy”.

Zdjęcia przykładowe

Pytanie 2:
Czy oznaczenie CE przy maskotkach może być w postaci dołączonego do zabawek 
certyfikatu?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, by oznaczenie CE znajdowało się przy każdej maskotce, na metce. 
Zamawiający dopuszcza dwa rozwiązania:
1) umieszczenie oznakowania CE na jednej połowie metki (złożonej na pół), a na drugiej 
połowie umieszczenie wymaganych logotypów lub
2) umieszczenie dodatkowej metki z oznaczeniem CE, wszytej w tym samym miejscu co 
metka z wymaganymi logotypami.
W związku z tym Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ jak niżej:
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1. W załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – Rozdz. I poz. 3 pkt 15 
otrzymuje brzmienie:
„15) maskotka musi być zgodna z normami CE  - wymagane jest, by oznaczenie CE 
znajdowało się przy każdej maskotce, na metce; dopuszczalne są dwa rozwiązania: 
umieszczenie oznakowania CE na jednej połowie metki (złożonej na pół), a na drugiej 
połowie umieszczenie wymaganych logotypów lub umieszczenie dodatkowej metki 
z oznaczeniem CE, wszytej w tym samym miejscu co metka z wymaganymi 
logotypami”.

2. W załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – Rozdz. I poz. 4 pkt 16 
otrzymuje brzmienie:
„16) maskotka musi być zgodna z normami CE  - wymagane jest, by oznaczenie CE 
znajdowało się przy każdej maskotce, na metce; dopuszczalne są dwa rozwiązania: 
umieszczenie oznakowania CE na jednej połowie metki (złożonej na pół), a na drugiej 
połowie umieszczenie wymaganych logotypów lub umieszczenie dodatkowej metki 
z oznaczeniem CE, wszytej w tym samym miejscu co metka z wymaganymi 
logotypami”.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

PRZEMYSŁAW SKUBISZ
DYREKTOR BIURA 
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