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Warszawa, dnia 02 marca 2018 r.

BDG-WZPU.253.2.2018.8.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:
Maskotka duża.
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości wykonania tabliczki metalowej, albo 
z aluminium oksydowanego lub laminatu grawerskiego. Stal nierdzewna, nawet jeśli 
zaokrąglimy rogi tej tabliczki, ma bardzo ostre kanty, co może stanowić ryzyko zranienia 
w szczególności dla dzieci. Ponadto jest ciężka i bardzo twarda, co może spowodować 
zagrożenie dla zdrowia użytkownika.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie tabliczki z innego metalu niż stal nierdzewna 
pod warunkiem zachowania jej sztywności. Wizualizację przykładowych tabliczek 
przedstawiono na zdjęciach poniżej.
W związku z tym Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ jak niżej:

1. W załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – Rozdz. I poz. 4 pkt 3 
otrzymuje brzmienie:
„3) maskotka musi starannie odwzorowywać bohatera Kampanii Kolejowe ABC, 
który w rękach (na wysokości brzucha) trzyma tabliczkę ze stali nierdzewnej 
lub innego metalu, w kolorze srebrnym, o grubości 1,5 mm -2 mm, o wymiarach 
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10 x 6 cm (+/- 1 cm), z wygrawerowanym laserowo napisem w kolorze czarnym, 
odpornym na zmywanie: „Nagroda za udział w Kampanii Kolejowe ABC” 
(czcionka „Kolejowe ABC” zgodna z Księgą Identyfikacji Wizualnej Projektu); 
tabliczka wykonana estetycznie, polerowana, sztywna, gładka w dotyku, bez ostrych 
krawędzi, odporna na odkształcenia”.

Zdjęcie przykładowe stalowej tabliczki do grawerowania

Pytanie 2:
Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 27.03.2018. Dodatkowy czas jest 
niezbędny na doprecyzowanie wzorów maskotek.
Pytanie 3:
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Niestety produkcja maskotek 
od nowa wiąże się z uruchomieniem całego systemu produkcji na co potrzeba więcej czasu. 
Maskotki są na tyle skomplikowane i składające się z wielu dodatkowych elementów, 
że potrzeba więcej czasu na produkcję próbek.
Odpowiedź:
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 19 marca 2018 r. do godz. 13:30
W związku z tym Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ jak niżej:
1) pkt. 11.14, w tabeli, akapit po wyrażeniu „NIE OTWIERAĆ” otrzymuje brzmienie:
„przed dniem. 19 marca 2018 r. godz. 14:00”;
2) pkt. 12.1 otrzymuje brzmienie:
„12.1 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.03.2018 r. do godziny 13:30
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 14:00, w pok. nr 1303”.
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Pytanie 4:
Maskotka duża.
Prosimy o dopuszczenie możliwości wykonania elementów plastikowych z materiału 
elastomer - tzw soft PCV. Jest to rozwiązanie bardziej estetyczne (całość byłaby przyszyta 
do koszulki przez co niemożliwe jest oderwanie elementu) oraz bezpieczniejsze (materiał jest 
miękki elastyczny czyli bardziej bezpieczny przy użytkowaniu przez dzieci).
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania elementów ozdobnych koszulki z elastomeru 
(tzw. soft PCV – miękkiego plastiku).

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

PRZEMYSŁAW SKUBISZ
DYREKTOR BIURA 
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