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Warszawa, dnia 22 czerwca 2020 r.

WYJAŚNIENIA
ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych opatrzonych logo UTK.

Pytanie 1:
W związku z tym, że na rynku nie występuje kubek o obłym kształcie przeznaczony 
do sublimacji proszę o dopuszczenie kubka z nadrukiem kalkomanią, która ma większą 
odporność na mycie w zmywarkach.
Proszę o dopuszczenie kubka ceramicznego obłego o pojemności 300-330 ml, średnica górna 
80-82 mm, wysokość 102-103 mm, nadruk kalkomanią.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza kubek ceramiczny o wymiarach w przedziale 75-82 mm x 102-103 
mm, nadruk kalkomanią zachowujący trwałość w zmywarce (niedopuszczalna jest kalkomania 
organiczna).
W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w OPZ w tabeli dotyczącej 
wymagań dla kubka ceramicznego, tj. wers 6 kolumna 3:

„Ceramiczny kubek o obłych kształtach:
• każdy kubek pakowany w osobne opakowanie 
• druk metodą kalkomanii nieorganicznej
• pojemność 300-330 ml
• średnica 75-82 mm
• wysokość 95-103 mm (każdy wymiar +/- 5%)
• kolor: biały
• nadruk full kolor po obu stronach kubka
• możliwość wielokrotnego mycia w zmywarce automatycznej.
Projekt po stronie Wykonawcy do akceptacji przez Zamawiającego.”

Pytanie 2:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w przypadku próbki w „ ZAPYTANIU 
OFERTOWYM NA WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 
OPATRZONYCH LOGO UTK” 6.2.1.5 Okładka na dokumenty, Próbki w dowolnym kolorze 
/ nie tylko granatowym./
Okładki wykonuje się najczęściej jako indywidualna produkcję i przygotowanie próbki 
w kolorze granatowym wraz z tłoczeniem w kolorze srebrnym zmuszałoby Wykonawców 
do ponoszenia znaczących kosztów produkcji takiej próbki.
Natomiast Wykonawcy często posiadają swoje realizacje tego rodzaju okładek z tłoczeniem, 
nie zawsze w wymaganym kolorze granat, lecz jakość okładki i tłoczenia ,będą Państwo w 
stanie ocenić nawet przy założeniu, że okleina będzie w innym kolorze ? lub do innej okładki 
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z  poprzedniej realizacji zostanie dołączona tylko okleina granatowa, z której będzie wykonany 
finalnie produkt .
Czy dopuszczą Państwo takie rozwiązanie czy wymagają Państwo próbki wyłącznie w kolorze 
granat?
Odpowiedź:
W przypadku próbki „okładka na dokumenty”, o której mowa w pkt. 6.2.1.5 Zapytania 
ofertowego Zamawiający dopuszcza próbkę, w której okładka jest w dowolnym kolorze, jednak 
tłoczenie powinno być srebrne. W przypadku przesłania próbki okładki w innym kolorze należy 
dołączyć próbkę okleiny w kolorze granatowym.
W związku z powyższym wprowadza się następującą zmianę w Zapytaniu Ofertowym:
Pkt. 6.7 otrzymuje brzmienie:
„6.7 Wymagane próbki, dostarczone przez Wykonawców, o których mowa w pkt. 6.2.1 powinny 
przedstawiać oferowane wykonanie danego przedmiotu zamówienia objętego próbką. Próbki 
nie muszą zawierać elementów graficznych (oznaczeń) wymaganych przez Zamawiającego, 
ale muszą posiadać nadruk w dowolnej formie wykonany techniką zgodną z techniką przyjętą 
do realizacji zamówienia. Kolor nadruku i kolor przedstawionych próbek, z wyjątkiem próbki 
o której mowa w pkt. 6.2.1.5, może być inny niż kolor wskazany w OPZ. W przypadku próbki 
o której mowa w pkt. 6.2.1.5 Zamawiający dopuszcza próbkę, w której okładka jest w innym 
kolorze, jednak tłoczenie powinno być srebrne. W przypadku przesłania próbki okładki w innym 
kolorze niż granatowy należy dołączyć próbkę okleiny granatowej. Przedstawione próbki 
co do: technologii wykonania, parametrów technicznych, cech jakościowych takich jak 
trwałość, precyzja wykonania, estetyka będą stanowiły wzorzec odniesienia dla produktów 
oferowanych przez Wykonawcę oraz będą podlegały ocenie jakościowej, zgodnie z pkt. 5.3. 
Próbki po zakończeniu postępowania zostaną zwrócone Wykonawcom.”

Pytanie 3:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie poz. OPZ Piłeczka antystresowa- Czy 
znakowanie może być wykonane najtrwalszą metodą na PU czyli grawerem .
Czy znakowanie ma być na 1 stronie Piłki antystresowej ?
Odpowiedź:
Znakowanie piłki antystresowej po jednej stronie, logo UTK monochromatyczne, w kolorze 
białym, wykonane dowolną trwałą metodą.

Pytanie 4:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie poz. OPZ- Notatnik z miękką okładką PU- 
czy logo ma być w kolorach Pantone czy monochromatyczne ?
Odpowiedź:
Na notatniku z okładką PU logo monochromatyczne, w kolorze białym.

Pytanie 5:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie poz. OPZ od 9 do 22 oraz na parasolach 
na 1 panelu czy na więcej , ma to znaczący wpływ na cenę?
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Strona 3 z 5

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433

Tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01
www.utk.gov.pl

 email: utk@utk.gov.pl

Odpowiedź:
W pozycjach od 9 do 22 oraz na parasolach nadruk logo w jednym miejscu. W przypadku 
zawieszek zapachowych – nadruk dwustronny, zgodnie z załączonym wzorem.

Pytanie 6:
Torba na zakupy - z jakiego materiału ma być torba? Najpierw jest info że z non woven a potem 
ze z poliestru.
Odpowiedź:
Torba na zakupu „non woven” powinna być wykonana z polipropylenu.
W związku z powyższym wprowadza się zmiany w OPZ w tabeli dotyczącej wymagań dla 
torby na zakupy, tj. wers 14 kolumna 3:

„Praktyczna, składana torba na zakupy z materiału typu non-woven
• rozmiar po rozłożeniu: ok. 30 x 9,5 x 40 cm 
• materiał: polipropylen 
• kolor: niebieski 
• grupa znakowania: TC (transfer cyfrowy do 35 cm2), TT2 (Termotransfer) – full
color
• wielkość znakowania: 10 x 6 cm
Projekt po stronie Wykonawcy do akceptacji przez Zamawiającego.”

Pytanie 7:
Czy wszędzie z opisie gdzie jest informacja o nadruku w pełnym kolorze mają Państwo 
na myśli logotyp UTK( 2 kolory) czy jeszcze dojdzie jakaś kolorowa grafika do nadruku? Jeśli 
tak proszę o udostępnienie.
Odpowiedź:
Na materiałach Zamawiający wymaga oznaczenia logiem UTK tj. logo dwukolorowe 
(w kolorach granat + czerwony albo biały + czerwony). Na zawieszkach zapachowych poza 
oznaczeniem logiem UTK będzie również grafika. Wzór grafiki oznaczenia zawieszek 
zapachowych stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 

Pytanie 8:
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 26.06. z uwagi na jeszcze nie do końca 
uruchomiona działania producentów i drukarni.
Odpowiedź:
Zamawiający przedłuża terminu składania ofert do 29 czerwca 2020 r. do godziny 1200.

Pytanie 9:
Proszę o wyjaśnienie kwestii nadruku full kolor - Proszę o określenie konkretnej ilości kolorów 
jaka ma być na wszystkich materiałach promocyjnych. Ewentualnie proszę o potwierdzenie, 
że będzie to wyłącznie logo UTK czyli 2 kolory. 

http://www.utk.gov.pl/
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Jest to niezmiernie ważna informacja przy wycenie oraz określenie możliwości nadruku 
np. na balonach. 
Odpowiedź:
Na materiałach Zamawiający wymaga oznaczenia logiem UTK tj. logo dwukolorowe 
(w kolorach granat + czerwony albo biały + czerwony). Na zawieszkach zapachowych poza 
oznaczeniem logiem UTK będzie również grafika z większą liczbą kolorów. 

Pytanie 10:
pozycja nr 5- kubek ceramiczny. Zamawiający określa metodę nadruku jako sublimację 
po czym na końcu opisu stwierdza, że nadruk ma mieć możliwość wielokrotnego mycia 
w zmywarce automatycznej. Te dwie informacje się wykluczają ponieważ nadruk metoda 
sublimacji nie jest odporny na mycie w zmywarce- blaknie. Zalecana metoda znakowania przy 
korzystaniu ze zmywarki to kalka ceramiczna. 
Czy Zamawiający dopuszcza nadruk w formie kalki ceramicznej dwustronnej?
Czy kubki mają być pakowane w osobne opakowania czy w kartony zbiorcze?
Odpowiedź:
Odpowiedź jak dla pytania 1.

Pytanie 11:
Proszę o dołączenie plików z logotypami , grafikami jakie mają być na przedmiotach 
reklamowych.
Odpowiedź:
Logotyp UTK do pobrania dostępny jest pod adresem: https://www.utk.gov.pl/pl/dokumenty-
i-formularze/patronaty-prezesa-utk/11707,Pliki-do-pobrania.html. Wzór grafiki do wykonania 
zawieszki został zamieszczony wraz z wyjaśnieniami zapytania ofertowego.

Pytanie 12:
Czy w związku z tym, że na portalach przetargowych zapytanie ukazało się w dniu 17.06.2020r 
a występuje konieczność złożenia próbek do oferty czy Zamawiający wyraziłby zgodę 
na przedłużenie terminu składania ofert?
Odpowiedź:
Zamawiający przedłuża terminu składania ofert do 29 czerwca 2020 r. do godziny 1200.

Pytanie 13:
Proszę o wyjaśnienie kwestii związanych ze wzorami dostarczonymi razem z ofertą.
Czy wzory muszą być w kolorze określonym w zapytaniu, czy wystarczy jeśli będą wykonane 
zgodnie z opisem.
Np. czy okładka na dokumenty może być w innym kolorze i tłoczeniem folią złotą, nie srebrną?
Odpowiedź:
Odpowiedź jak dla pytania 2.

http://www.utk.gov.pl/
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Pytanie 14:
Proszę o informację czy nadruk na breloku ratowniczy ma być na materiale apteczki czy jako 
wszywka-metka z boku?
Odpowiedź:
W przypadku breloku ratowniczego nadruk powinien być na materiale. W przypadku apteczki 
dopuszczalna jest metka.

Pytanie 15:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o  doprecyzowanie poz. OPZ Kubek termiczny ma posiadać 
systemem AUTOSEAL, który  gwarantuje 100% szczelności. Czy ma spełniać wymogi 
termiczne , utrzymując ciepło ok 7 godzin oraz zimno ponad 12 godzin. ?
Odpowiedź:
Kubek termiczny powinien być wyposażony w system gwarantujących 100% szczelności 
(może to być np. Autoseal lub równoważny). Czas utrzymywania ciepła ok. 7 godzin, zimna – 
ok. 12 godzin.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie załącznika nr 1 do wzoru umowy, stanowiącej 
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, poprzez zastąpienie go załącznikiem nr 1 do Zapytania 
Ofertowego. Treść załącznika nr 1 do wzoru umowy jest tożsama z treścią załącznika nr 1 do 
zapytania ofertowego.

W związku z wprowadzonymi ww. zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert 
do 29 czerwca 2020 r. do godz. 12:00.
Wraz z niniejszymi wyjaśnieniami udostępnione zostają ujednolicona wersja Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, uwzględniająca wprowadzone powyżej zmiany oraz wzór grafiki oznaczenia 
zawieszki zapachowej.

Z poważaniem

PAWEŁ RAFALSKI
ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA 

PREZESA
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo
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