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Warszawa, dnia 07 marca 2018 r.

BDG-WZPU.253.2.2018.10.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 wniesionych 
po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert.

Pytanie 1:
Proszę o sprecyzowanie czy próbka zawieszki ma mieć kształt dowolny czy ma spełniać 
wymagania wymiarowe. Te dwie wytyczne wykluczają się nawzajem. Jeśli ma spełniać 
wymagania wymiarowe jaki wymiar ma mieć zawieszka?
Odpowiedź:
Zamawiający w poz. 7 opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 
do SIWZ, opisał wymagania, jakie powinna spełniać zawieszka odblaskowa. W pkt. 3 tego 
opisu określono wymagania wobec kształtu zawieszki. Ponadto w pkt. 11.2.3 SIWZ 
Zamawiający dopuścił odstępstwo od wymagań w zakresie kształtu zawieszki 
w odniesieniu do składanej próbki, dopuszczając możliwość złożenia próbki zawieszki 
w kształcie innym niż bohater „Kampanii Kolejowe ABC”. W ocenie Zamawiającego 
tak sformułowane wymagania nie wykluczają się wzajemnie. Wykonawca, decydując się 
na złożenie próbki w innym kształcie niż wymagany w opisie przedmiotu zamówienia, 
powinien zachować wymagane wymiary – wysokość: ok. 7 cm (+/- 0,5 cm), szerokość: 
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ok. 4,5 cm (+/- 0,5 cm).
Zamawiający przypomina, że zgodnie z postanowieniami pkt. 11.1.5 SIWZ wymagane jest 
złożenie po jednej próbce poszczególnych materiałów. Zgodnie z tym postanowieniem 
niedopuszczalne jest złożenie więcej niż jednej próbki dla danego materiału.

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 40
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