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BAF-WZPL.251.125.2017.2.MG

WYJAŚNIENIA 
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – przekazuje pytania i wyjaśnienia 
dot. zapisów Zapytania Ofertowego, wniesione w dniu 11.03.2017 r.

Pytanie nr 1:
Czy dołączone do oferty próbki muszą czy nie muszą zawierać nadruki - pkt. 7.7 oraz 10.4 
w tej kwestii zawierają sprzeczne dane.
Odpowiedź:
Dostarczone do oferty próbki mogą być w dowolnym kolorze i nie muszą zawierać 
elementów graficznych (logo UTK) wymaganych przez Zamawiającego. Jednakże 
Zamawiający wymaga, aby na próbkach znajdował się nadruk, który umożliwi 
Zamawiającemu ocenę jakości nadruku. Dostarczenie próbek, która nie zawierają żadnego 
nadruku, będą podlegały ocenie pod względem trwałość, precyzja wykonania oraz estetyka.

Pytanie nr 2:
Poz. 28 OPZ oraz formularz cenowy zawierają sprzeczne informacje na temat ilości - 110 kg 
lub 70 kg. Która ilość jest właściwa.
Odpowiedź:
Poprawna ilość pozycji - Cukierki krówki - wynosi 110 kg. Zamawiający załącza poprawiony 
formularz ofertowy w tym zakresie.

Pytanie nr 3:
poz. notes A5 - dopuszczenie notesu w kratkę, linię bądź gładkich
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów OPZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 4:
poz. smycz - wyjaśnienie jakiego rodzaju uchwyt GSM ma być zastosowany: metalowe 
kółeczko z linką doczepione do karabinka; odpinany plastikowy uchwyt doczepiony 
do karabińczyka lub metalowego kółeczka karabinka; odpinany plastikowy uchwyt z linką 
wszyty w taśmę razem z karabinkiem.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby uchwyt GSM był odpinany, z plastikowym uchwytem, z linką 
wszyty w taśmę razem z karabinkiem.

Pytanie nr 5:
poz. kubek - czy kubek ma być stożkowy jak na załączonym zdjęciu czy odpowiadać opisowi, 
tj. posiadać kształt walca.
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Odpowiedź:
Zamawiający doprecyzowuje zapis odnośnie kubka –  Możliwość wielokrotnego mycia 
w zmywarce automatycznej. Kubek w kształcie stożka o pojemności 330 ml, średnicy 80 mm, 
wysokości 95 mm. Nadruk dowolną techniką trwałą w 2 kolorach dla każdego logo. Każdy 
wymiar +/- 5%. Projekt po stronie Wykonawcy do akceptacji przez Zamawiającego.

Pytanie nr 6:
poz. notes A6 - dopuszczenie notesu w oprawie PU
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów OPZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 7:
poz. piłeczka antystresowa - w polu zadruku 25 x 25 mm jakie jest możliwe do nadruku 
na piłeczkach zmieścimy raczej tylko jedno logo, czy - to oznacza, że drugie logo ma być 
po drugiej stronie piłeczki, czy nakład będzie podzielony - część z logo UTK, część 
z logo RPPK? Jeżeli tak, to proszę o podział ilościowy.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza aby logo było pod dwóch stronach piłeczki antystresowej.

Pytanie nr 8:
poz. kamizelka odblaskowa - czy nadruki będą umiejscowione jak na zdjęciu? w trzech 
miejscach?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga alby nadruki były umiejscowione tak jak na przykładowym zdjęciu 
zawartym w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w trzech miejscach, 

Pytanie nr 9:
poz. zagłówek - czy nadruk na zagłówku i na etui będzie takiej samej wielkości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza różną wielkość nadruku na zagłówku i pokrowcu. Projekt nadruku  
jest po stronie Wykonawcy, do akceptacji przez Zamawiającego.

Pytanie nr 10:
Notes A5 - Proszę o podanie ile kolorów nadruku na okładce ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że na okładce ma być 2 kolorowy nadruk dla każdego logo.

Pytanie nr 11:
Pamięć OTG - Czy pamięć ma być pakowana pojedynczo w kartoniki ?
Zamawiający informuje, że pamięć ma być pakowana pojedynczo w kartoniki.
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Pytanie nr 12:
Torba bawełniana - Proszę podać ile kolorów nadruku na torbie i jakiej wielkości nadruk ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że na torbie ma być 2 kolorowy nadruk dla każdego logo 
w rozmiarze nie mniejszym niż 8 cm wysokości i 20 cm szerokości.

Pytanie nr 13:
Torba papierowa - Ile kolorów nadruku i jakiej wielkości ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że na torbie papierowej ma być 2 kolorowy nadruk o rozmiarze nie 
mniejszym niż 4 cm wysokości i 18 cm szerokości.

Pytanie nr 14:
Kubek z łyżeczką – Jaki kolor kubka ? jaka metoda nadruku nadruk bezpośredni ,kalka wokół 
kubka? Ile kolorów nadruku ? czy te same nadruki po obu stronach kubka .Najlepiej jak 
zamieścicie Państwo materiały które będą umieszczone na kubku. Nadruk sublimacyjny lub 
możliwość mycia w zmywarce musicie Państwo wybrać co dla was ważniejsze ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że kubek ma być w kolorze śnieżnobiałym. Wnętrze i łyżeczka 
w kolorze granatowym (jak logo UTK). Nadruk logo obustronny w 2 kolorach dowolną 
trwałą techniką.

Pytanie nr 15:
Kubek z podstawką – Jaki kolor kubka ? jaka metoda nadruku nadruk bezpośredni ,kalka 
wokół kubka? Ile kolorów nadruku ? czy te same nadruki po obu stronach kubka .Najlepiej 
jak zamieścicie Państwo materiały które będą umieszczone na kubku. Nadruk sublimacyjny 
lub możliwość mycia w zmywarce musicie Państwo wybrać co dla was ważniejsze ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że kubek ma być w kolorze śnieżnobiałym. Nadruk logo obustronny 
w 2 kolorach dowolną trwałą techniką.

Pytanie nr 16:
Balony - Czy do balonów maja być dodane patyczki z zatyczkami? Proszę określić kolor 
nadruku na balonach ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby do balonów były dodane patyczki z zatyczkami. Kolor nadruku 
na balonach ma być 2 kolorowy dla każdego logo.

Pytanie nr 17: 
Opaski odblaskowe - Proszę o podanie wielkości nadruku ? do 14cm ? czy nadruk na całej 
opasce ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga alby nadruki były umiejscowione tak jak na przykładowym zdjęciu 
zawartym w uaktualnionym opisie przedmiotu zamówienia. 
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Pytanie nr 18:
Linijka - Proszę określić ile kolorów nadruku na linijkach?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga alby nadruki były umiejscowione tak jak na przykładowym zdjęciu 
zawartym w uaktualnionym opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 19:
Jojo - Ile kolorów nadruku na jojo ?
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga alby nadruki były umiejscowione tak jak na przykładowym zdjęciu 
zawartym w uaktualnionym opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 20:
Drewniana zakładka do książki lokomotywa - Towar jest nie dostępny dostawca wycofał 
towar z oferty. Proszę o usunięcie punktu lub o wybór innej zakładki drewnianej dostępnej 
na rynku.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza drewnianą zakładkę z dekoracyjnym elementem w kształcie słonka.
Pytanie nr 21:
Deska z klipem - Proszę określić ile kolorów nadruku na okładce i jaki duży ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga alby nadruk na okładce składał się z 2 kolorów o wymiarach min. 
10 cm szerokości i 4 cm wysokości.

Pytanie nr 22:
Blok biurowy - Proszę określić ile kolorów nadruku na kartce bloczka ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby nadruk na kartce bloczka składał się z 2 kolorów.

Pytanie nr 23:
Cukierki krówki - Proszę o określenie ile kolorów nadruku na cukierkach ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby nadruk na papierkach od cukierków składał się z 2 kolorów dla 
każdego logo.

Pytanie nr 24:
Pytanie do poz. Notes A6 - Czy Zamawiający dopuszcza notes w kratkę z kartkami w kolorze 
chamois?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów OPZ w powyższym zakresie.

http://www.utk.gov.pl/


Strona 5 z 5

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433

Tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01
www.utk.gov.pl

 email: utk@utk.gov.pl

Pytanie nr 25:
Smycz - czy to ma być smycz naszywana 15/20mm? Spodnia taśma w pełnym kolorze?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że smycz musi być naszywana, ze spodnią taśmą w pełnym kolorze. 
Taśma wierzchnia tkana jednostronnie z logo.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 21 marca 2017 r. do godz. 15:00.

Z poważaniem 

MAŁGORZATA KALATA
DYREKTOR BIURA 

ADMINISTRACYJNO-
FINANSOWEGO

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./
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