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Warszawa, dnia 24 lutego 2020 r. 
 
 
Dotyczy:  Postępowanie  na dostawę obwolut okolicznościowych z logo „ZUS Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych” oraz teczek introligatorskich do Centrali ZUS. Znak postępowania 8000294742 
 
 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA PUBLICZNEGO 
 
 

I. Wyjaśnienia 
 

Pytanie nr 1 
Poz.1 Obwoluta okolicznościowa:  
Proszę o fotografię wnętrza otwartej teczki. Jaka ma być gramatura na wyklejce?  
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji w przedmiotowym zakresie. 
 
Pytanie nr 2 
Poz.2 Teczka introligatorska  
Proszę o fotografię wnętrza otwartej teczki.  
Proszę o podanie opisu sposobu łączenia, wyklejania i przyklejania klap do korpusu teczki. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że wymaga aby klapy do korpusu teczek były wklejone w sposób trwały, tak 
aby nie odpadły w procesie użytkowania. 
 
Pytanie nr 3 
Dot. opisu przedmiotu zamówienia w pkt 1, ppkt 3b) 
Cyt: Oklejka na 1 i 3 stronie wykonana z barwionego miękkiego winylu na nośniku papierowym, 
powierzchnia zabezpieczona dodatkową warstwą ochronną, w kolorze ciemnozielonym (ostatecznie 
do uzgodnienia przez Zamawiającego);  Czy nie powinno być: Oklejka na 1 i 4 stronie? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji w przedmiotowym zakresie. 
 
Pytanie nr 4 
Dot. opisu przedmiotu zamówienia w pkt 1, ppkt 3d) 
Czy moglibyście Państwo dopuścić zmianę w specyfikacji że pasek przytrzymujący dokumenty  
na str. 2 i 3 mógłby być również z bezbarwnego tworzywa? 
Uzasadnienie: Bezbarwny pasek jest estetyczny, nie rzuca się w oczy na białej wyklejce i przede 
wszystkim nie zasłania nam prezentowanego dokumentu. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania publicznego.  
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Pytanie nr 5 
Dot. opisu przedmiotu zamówienia w pkt 2, ppkt 3) 
Czy byłoby możliwe uzupełnienie dokumentacji niniejszego postepowania o zdjęcia dotychczasowych 
używanych przez Państwa produktów. 
 
Uzasadnienie: Przedstawiony opis mimo, że jest dość szczegółowy może wywoływać wątpliwości co 
do oczekiwanego wyglądu produktu, a tym samym może mieć wpływ na jego wycenę 
 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania publicznego.  
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że warunki realizacji przedmiotu Umowy zostały określone  
w § 2 Projektu wzoru Umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania Publicznego. 
 

II. Modyfikacja 
 
1. Zamawiający dokonał modyfikacji w pkt 1.  ppkt 3) lit. c. Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 
Było:  Na 2 i 3 stronie: wyklejka z białego kartonu;  

Jest:   Na 2 i 3 stronie: wyklejka z białego papieru offsetowego o gramaturze 250 g/m2;  
 

2. Zamawiający dokonał modyfikacji w pkt 1.  ppkt. 3) lit. b.  Opisu Przedmiotu Zamówienia/Umowy 
 

Było:  
Oklejka na 1 i 3 stronie wykonana z barwionego miękkiego winylu na nośniku papierowym, 
powierzchnia zabezpieczona dodatkową warstwą ochronną, w kolorze ciemnozielonym 
(ostatecznie do uzgodnienia przez Zamawiającego);  

Jest: 
Oklejka na 1 i 4 stronie wykonana z barwionego miękkiego winylu na nośniku papierowym, 
powierzchnia zabezpieczona dodatkową warstwą ochronną, w kolorze ciemnozielonym 
(ostatecznie do uzgodnienia przez Zamawiającego);  

 
3. Zamawiający dokonuje modyfikacji terminu składania oferty w rozdziale nr 6 pkt 6.4.3. Zapytania 

publicznego: 
 
Było: do dnia 26 lutego 2020 do godz. 12:00. 

Jest:  do dnia 27 lutego 2020 do godz. 12:00. 
 
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 


