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Biuro Administracyjno - Finansowe  

Warszawa, dnia 03 października 2017 r.

BAF-WZPL.253.12.2017.6.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: BAF-WZPL.253.12.2017

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą PZP”, przekazuje treść pytań wniesionych 
w dniach 2–3 września 2017 r. wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Czy próbki mogą być oznakowane nadrukiem w 1 kolorze?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że próbki powinny być oznakowane nadrukiem w co najmniej 2 
kolorach.
Pytanie 2:
Czy możemy dostarczyć próbkę zawieszki odblaskowej spełniającą wymagania w OPZ 
(oprócz wymiarów), ale w innym kształcie niż postać programu? Stworzenie jednej 
sztuki w tym określonym kształcie wiązałoby się z bardzo dużymi kosztami i byłoby 
problematyczne.
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że próbki zawieszek mogą być w dowolnym kształcie.
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Pytanie 3:
W części 2 w pozycji 5 (kamizelki odblaskowe) oraz 9 (worki odblaskowe) zaznaczyli 
Państwo, że wskazaną metodą nadruku ma być metoda sublimacji w pełnym kolorze.
Niestety okazuję się, że ta metoda nie będzie możliwa przy tego typu materiałach, 
z jakich wykonane są worki i kamizelki. Proponujemy dwie alternatywy: albo nadruk 
na samej kamizelce, ale w 1 kolorze lub nadruk fullcolor, lecz na białej podkładce (białe 
tło). Brak zmiany tego zapisu spowoduje błędną wycenę przez każdego innego 
wykonawcę.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zamawiane do tej pory kamizelki i worki były znakowane 
metodą sublimacji w pełnym kolorze. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

PRZEMYSŁAW SKUBISZ
DYREKTOR DEPARTAMENTU PRAW 

PASAŻERÓW
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.:
22 749 15 00
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Administracyjno - Finansowe
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