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                                                                                Warszawa, 2015 – 02 - 25 

   Do uczestników postępowania 
 
Dotyczy:  dostawy teczek na dokumentację medyczną, nr sprawy PN-25/15/MJ 

 
W związku z pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) w 

przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśniam co następuje:  
 

Pytanie nr 1: 
Proszę o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie : Załącznik nr 5 do SIWZ:  
(Zamawiający wymaga złożenia bezzwrotnych próbek - 15 szt.) 
...na kopertach i wkładkach musi znaleźć się zadruk (ramka i pasek)…  
czy z uwagi na fakt że wykonanie nadruku na pojedynczych egzemplarzach wzorów w standardowej  
technologii druku która będzie wykorzystana przy realizacji Państwa zamówień jest niezwykle 
czasochłonna i kosztowna i nieuzasadniona ekonomicznie, możemy przedstawić próbki kopert spełniające 
oczekiwania Zamawiającego w zakresie parametrów użytkowych tj: rodzaj kartonu, rodzaj płótna, 
sposób klejenia itd.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje jak w SIWZ. Oznacza to, że na teczce należy umieścić 
ramkę o rozmiarach podanych w załączniku nr 5 do SIWZ oraz dołączyć białą kartkę stanowiącą 
przegrodę o parametrach podanych w załączniku nr 5 do SIWZ.  
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zadruk przegrody nie ma określonego przez nas koloru, w 
tym przypadku jest on dowolny. 
 
Pytanie nr 2: 
Z uwagi na skomplikowaną charakterystykę przedmiotu zamówienia prosimy o wydłużenie terminu 
składania ofert z dn. 27.02.2015. na dzień 04.03.2015. co pozwoli na wykonanie żądanych wzorów z 
należytą starannością. Tym bardziej że waga oceny wzorów to 30% !!!!   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 5 marca 2015r. Miejsce i 
godziny składania oraz otwarcia pozostają bez zmian.  
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