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WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowanie pn. „Przygotowanie i realizacja społecznej, informacyjno-
edukacyjnej kampanii medialnej w ramach Projektu Kampania 
Kolejowe ABC” 

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 „p.z.p”, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:
W związku z wyjaśnieniami na pytanie 1 z dnia 26.06.2018 r. Wykonawca zwraca się 
z następującą prośbą o wyjaśnienie.
W odpowiedzi na pytanie 1 Zamawiający dopuścił możliwość produkcji notesów 
i długopisów w kolorze turkus, szary lub seledyn (zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej 
Kampanii Kolejowe ABC). Kolory te zostały bardzo precyzyjnie określone w księdze 
identyfikacji wizualnej poprzez podanie kolorystyki Pantone, CMYK i stosownych 
odpowiedników:
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Wykonawca ponownie skontaktował się 6 dostawcami, otrzymując informację, że tylko jeden 
z nich będzie mogła wyprodukować notes w kolorze całkowicie zgodnym z identyfikacją 
wizualną. Jednakże notes wydrukowany w kolorze zgodnym z identyfikacją wizualną klienta 
nie będzie spełniał pozostałych wytycznych, to jest m.in. nie będzie miał zaokrąglonych 
rogów.
W ocenie większości podmiotów oferujących notesy i długopisy dobranie kolorów w pełni 
zgodnych z identyfikacją wizualną klienta jest niemożliwie lub możliwe wyłącznie przy 
indywidualnych zamówieniach o liczbie min. 1000 sztuk. 
Żaden z dostawców nie podjął się przygotowanie długopisów w kolorze w 100% zgodnym 
z identyfikacją wizualną. Dostawcy proponują wybranie długopisów z próbników sugerując 
np. długopis C-15 jako najbardziej zbliżony do turkusu lub szary C-04 (srebrny mat) 
z załącznika.
/Przykładowa kolorystyka notesów i długopisów/

                 

Mając na względzie powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie Opisu 
Przedmiotu Zamówienia poprzez potwierdzenie, że notes oraz długopis mogą mieć kolor: 
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turkus, szary lub seledyn (w kolorze możliwe zbliżonym do kolorów określonych w Księdze 
Identyfikacji Wizualnej) z zastrzeżeniem, że wybrany, podobny kolor powinien zostać 
zastosowany zarówno dla notesu jak i długopisu.

Odpowiedź:
Zamawiający precyzuje postanowienia w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ, w pkt. 4.15.10.15:

1. ppkt 1 lit. b Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie:
„b) kolor: turkus, szary lub seledyn (w odcieniu jak najbardziej zbliżonym 
do kolorów określonych w Księdze Identyfikacji Wizualnej Kampanii Kolejowe 
ABC) z zastrzeżeniem, że wybrany kolor musi być zastosowany także 
w przypadku długopisu, o którym mowa w ppkt. 2 i teczki zamykanej na gumkę, 
o której mowa w ppkt. 6,”

2. ppkt 2 lit. a Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie:
„a) materiał: aluminium w kolorze turkusowym, szarym lub seledynowym 
(w odcieniu jak najbardziej zbliżonym do kolorów określonych w Księdze 
Identyfikacji Wizualnej Kampanii Kolejowe ABC) ze srebrnym metalowym 
klipem, z miękką końcówką do ekranu dotykowego (touch) z zastrzeżeniem, 
że wybrany kolor musi być zastosowany także w przypadku notesu, o którym 
mowa w ppkt. 1 i teczki zamykanej na gumkę, o której mowa w ppkt. 6,”

3. ppkt 6 lit. d Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie:
„d) materiał: aluminium w kolorze turkusowym, szarym lub seledynowym 
(w odcieniu jak najbardziej zbliżonym do kolorów określonych w Księdze 
Identyfikacji Wizualnej Kampanii Kolejowe ABC) z zastrzeżeniem, że wybrany 
kolor musi być zastosowany także w przypadku notesu, o którym mowa w ppkt. 1 
i długopisu, o którym mowa w ppkt. 2,”

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

KAROL KŁOSOWSKI
DYREKTOR DEPARTAMENTU 
PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
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