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Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r.

BAF-WZPL.253.22.2017.9.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.253.22.2017

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 pytań wniesionych 
w okresie od  4 stycznia 2017 r. do 5 stycznia 2017 r. wraz z wyjaśnieniami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie 1:
Czy w formularzu ofertowym należy   zamieszczać  parametry produktów, czy nie ma takiej 
konieczności? Jeżeli tak, to czy wzór formularza ofertowego może być zmieniony?
Odpowiedź:
Nie ma potrzeby zamieszczania parametrów produktów w formularzu ofertowym. Po 
pierwsze należy zauważyć, że parametry produktów zostały określone w OPZ, 
a Wykonawca w Formularzu ofertowym składa oświadczenia o zapoznaniu się z SIWZ 
i wzorem umowy. Umowa w kwestii szczegółów zamawianych produktów odwołuje się 
do OPZ. Umowa w § 2 ust. 8 przewiduje możliwość odmowy przyjęcia produktów, między 
innymi w przypadku niespełnienia przez oferowane produkty wymagań określonych w OPZ 
lub stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamawianym, a dostarczonymi produktami. 
Po drugie należy wskazać, że na etapie składania ofert wymagane jest złożenie próbek 
zamawianych produktów, które mają potwierdzić zgodność proponowanego przedmiotu 
zamówienia z OPZ.

http://www.utk.gov.pl/
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W związku z tym Zamawiający wprowadza korektę SIWZ jak niżej poprzez usunięcie 
postanowienia dotyczącego wymogu określania parametrów ofertowanego przedmiotu 
w formularzu ofertowym:
pkt 11.1.1 otrzymuje brzmienie:
„11.1.1 wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu 
zamówienia, ceny jednostkowe netto, łączną cenę ofertową netto i brutto, obowiązującą 
stawkę/stawki VAT dla poszczególnych cen, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji 
zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich 
postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń,”
Pytanie 2:
W pozycjach 5- kamizelka odblaskowa oraz 9- worek odblaskowy wskazują Państwo 
na metodę wykonania sublimację. Informujemy ze przy nadruku na materiale odblaskowym 
niektóre kolory (w tym granatowy) mogą w pełni nie odzwierciedlać wymaganego koloru. 
(mogą być małe wahania tonalne).
Czy mimo to podtrzymują państwo znakowanie ta metodą? Jeśli nie proponujemy nadruk 
metodą sitodruku lub transferu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia dotyczące metody nadruku określone w poz. 5 
pkt 9 (Kamizelka odblaskowa przeznaczona dla dzieci) i poz. 9. pkt. 9 (Worek odblaskowy 
na plecy) OPZ.
Pytanie 3:
Wymagana przez Państwa metoda nadruku (pozycja 8. kredki) - tampodruk możliwa jest 
max przy 6 kolorach. 
Podane przez Państwa logotypy do umieszczenia na produkcie mają ok 10 kolorów co już 
kwalifikuję nadruk na metodę UV.
Prosimy zatem  o zmianę metody nadruku na kredkach na metodę znakowania UV.
Odpowiedź:
Zmawiający dopuszcza możliwość wykonania nadruku na opakowaniu kredek metodą 
znakowania UV. W związku z tym Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ jak niżej:
W załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – Rozdz. I poz. 8 pkt 8 
otrzymuje brzmienie:
„8) nadruk na opakowaniu: tampodruk lub znakowanie UV (jednostronny, pełny kolor)”
Pytanie 4
Aby wykonać próbki  w 100 procentach odpowiadające specyfikacji potrzebujemy 
od państwa loga ,,Kolejowe ABC "w kolorze żółtym- taki jak ma mieć nosorożec - maskotka 
na koszulce.
W księdze znaku jest tylko w kolorach niebieskich. Podane loga w księdze identyfikacji 
znaku nie nadają się do druku.

http://www.utk.gov.pl/
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że pliki graficzne z logiem w wersji edytowalnej znajdują się pod 
adresem https://utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/logotypy-identyfikacja/kampania-
kolejowe-abc/13411,Kampania-Kolejowe-ABC.html. 
Definicje kolorów znajdują się w Księdze Identyfikacji Wizualnej pod tym samym adresem
Pytanie 5
Proszę tez o zmianę specyfikacji w punkcie bloków papierowych- pozycja 10,11,12- 
określono błędną specyfikacje nadruku. Tego typu produkcje wykonywane są drukiem 
offsetowym lub cyfrowym w full color. Nie ma możliwości wykonania zadruku okładki 
z użyciem tampodruku.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia dotyczące techniki nadruku, określone w poz. 10 
pkt 10, poz. 11 pkt 8 i poz. 12 pkt 8 OPZ
Pytanie 6
Zwracamy się z prośbą o zmianę specyfikacji w pozycjach 3,4- maskotki.
Wskazany materiał na wykonanie oczu- szkło, nie jest wskazane przy maskotkach które 
mają być użytkowane przez dzieci ( nawet powyżej 3 lat). proponujemy zmianę specyfikacji 
na materiał: plastik.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia dotyczące materiału, z którego mają być 
wykonane oczy maskotek, określone w poz. 3 pkt 9 i poz. 4 pkt 10 OPZ
Pytanie 7
Zwracamy się z serdeczną prośbą o dopuszczenie przedstawienia próbkowych egzemplarzy 
maskotek (pozycja 3,4) - przedstawiające samą maskotkę nosorożca (według podanej 
specyfikacji) lecz bez dodatków: t.j. tabliczki metalowej, opaski odblaskowej z nadrukiem 
oraz elementów plastikowych( krzyż).
Tak skomplikowany wzór możliwy jest do wykonania dopiero przy docelowych ilościach, 
a nie przy jednej sztuce produktu.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

Pytanie 8
Proszę o doprecyzowanie specyfikacji w odniesieniu do pozycji 10-12. Czy wymagają 
Państwo kartonowych plecków przy blokach? Wspomniany karton kredowy odnosi się 
do okładki przedniej (gramatura wskazuje ze jest to dość cienka kartka), a nie ma informacji 
o okładce tylnej.
Odpowiedź:
Zamawiający doprecyzowuje, że w produktach wymienionych w poz. 10 – 12 OPZ 
wymagana jest tylna okładka, natomiast nie stawia wymogów co do rodzaju papieru 
i gramatury tej okładki.

http://www.utk.gov.pl/
https://utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/logotypy-identyfikacja/kampania-kolejowe-abc/13411,Kampania-Kolejowe-ABC.html
https://utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/logotypy-identyfikacja/kampania-kolejowe-abc/13411,Kampania-Kolejowe-ABC.html
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W związku ze zmianą terminu składania ofert, ogłoszoną na stronie internetowej 
11 stycznia 2017 r., Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ jak niżej:

1) pkt. 11.14, w tabeli, akapit po wyrażeniu „NIE OTWIERAĆ” otrzymuje brzmienie:
„przed dniem. 31.01.2018 r. godz. 11:30”

2) pkt. 12.1 otrzymuje brzmienie:
„12.1 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2018 r. do godziny 11:00 
w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskie 134 w Warszawie, Kancelaria 
Główna, 12 piętro, w godzinach pracy Urzędu (8:15–16:15).”

3) pkt. 12.4 otrzymuje brzmienie:
„12.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu na który przypada 
termin składania ofert, o godzinie 11:30, w pok. nr 1303”

Ujednolicone wersje dokumentów, obejmujące wprowadzone zmiany, zostaną udostępnione 
w załącznikach do strony, na której udostępniono SIWZ.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

PRZEMYSŁAW SKUBISZ
DYREKTOR BIURA 

ADMINISTRACYJNO-
INFORMATYCZNEGO

/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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