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Warszawa, 14.07.2020 r. 

Departament Zamówień Publicznych  

993200/271/IN-597/2020 

 

Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu 

sygnalista@zus.pl 

        

                                                                                                                  Do Wszystkich Zainteresowanych  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup materiałów promocyjnych 

dla Centrali i Oddziałów ZUS”; znak sprawy: TZ/271/3/20. 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), na które udziela się następujących odpowiedzi: 

Pytanie nr 1:  
13. Zestaw – notes z piórem 
Czy zestaw ma składać się z prezentowego pudełka, w którym znajduje się notes w indywidualnym 
pudełku i pióro w indywidualnym pudełku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że na podstawie postanowień art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp dokonuje modyfikacji 
treści SIWZ – załącznika nr 1 do Umowy „Opis przedmiotu zamówienia” w następujący sposób: 
Zmianie ulegają postanowienia szczegółowego opisu technicznego materiałów - w LP nr 13 Nazwa 
materiału – Zestaw notes z piórem.  
 

BYŁO  JEST  

Notatnik A5 z piórem 

Notatnik - szyty na dłuższym boku, oprawa z 

ekoskóry, z zakładką (tasiemką). Grubość okładki to 

2 mm +/- 0,5 mm. Pakowany pojedynczo.  

Wnętrze – papier o gramaturze min.70 g/m2, 

max.80 g/m2.   

Objętość: min. 80 kartek, max.100 kartek – gładkie 

Wymiar:  A5, min.14x20 cm, max.15x21 cm. 

Kolor: papier wewnątrz – biały lub ecru, okładka w 

kolorze granatowym lub czarnym. 

Pióro-kulkowe. Gładki korpus, stalowe wykończenia. 
Korpus i skuwka pióra kulkowego wykonane z 

1. W skład zestawu wchodzą: 

a) Notes A5  

Notes A5 - szyty na dłuższym boku, oprawa 

z ekoskóry, z zakładką (tasiemką) lub zamykany na 

gumkę. Grubość okładki to 2 mm +/- 0,5 mm.  

Wnętrze – papier o gramaturze min.70 g/m2, 

max.80 g/m2.   

Objętość: min. 80 kartek, max.100 kartek – gładkie 

Wymiar:  A5, min.14x20 cm, max.15x21 cm. 

Kolor: papier wewnątrz – biały lub ecru, okładka 

w kolorze granatowym lub czarnym. 
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czarnego tworzywa. 
Wyposażone w standardowy wkład do pióra 
kulkowego. 
Wkład do pióra umieszczony pod spodem dna 
pudełka. Kolor wkładu czarny lub granat. 
Zestaw pakowany pojedynczo w ozdobne pudełko z 

kartonu w kolorze czarnym, każdy element (notes, 

pióro) wewnątrz położone osobno. 

Logo: ZUS - tłoczone na przodzie opakowania. 

 

b) Pióro-kulkowe   

Gładki korpus, stalowe wykończenia. 

Korpus i skuwka pióra-kulkowego wykonane 

z czarnego tworzywa. 

Jeden wymienny wkład. Zamawiający dopuszcza, 

aby wkład był umieszczony w piórze-kulkowym lub  

poza nim.     

Kolor atramentu/tuszu do wkładu: czarny lub 

granat.  

2. Opakowanie zestawu 

Ozdobne pudełko z kartonu w kolorze czarnym 

w skład którego wchodzą: 

a) notes A5,  

b) pióro-kulkowe, 

c) wkład, jeżeli nie jest umieszczony w piórze 

kulkowym.  

3. Logo: ZUS - tłoczone na przodzie opakowania tj. 

pudełka z kartonu w kolorze czarnym. 

 

 
Pytanie nr 2:  
14. Pióro z długopisem – czy długopis na pewno ma być wykonany z innego materiału niż pióro?  
Z reguły takie zestawy są kompletowane tak aby pasowały do siebie wizualnie. Dodatkowo opis 
sugeruję zestaw w kolorze czarnym, jednak długopis musiałby być srebrny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że na podstawie postanowień art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp dokonuje modyfikacji 
treści SIWZ – załącznika nr 1 do Umowy „Opis przedmiotu zamówienia” w następujący sposób: 
Zmianie ulegają postanowienia szczegółowego opisu technicznego materiałów - w LP nr 14 Nazwa 
materiału – Zestaw pióro z długopisem.  
 

BYŁO  JEST  

Zestaw zawierający eleganckie pióro i długopis. 
Pióro - kulkowe. Gładki korpus, stalowe 
wykończenia. 
Korpus i skuwka pióra kulkowego wykonany z 
czarnego tworzywa. 
Wyposażone w standardowy wkład do pióra 
kulkowego. 
Wkład do pióra umieszczony pod spodem dna 
pudełka. Kolor wkładu czarny lub granat. 
Długopis - z nierdzewnej stali, z dopasowanymi 

1. W skład zestawu wchodzą: 

a) Pióro – kulkowe 

 Gładki korpus, stalowe wykończenia. 

 Korpus i skuwka pióra-kulkowego wykonane 

z czarnego tworzywa lub stali nierdzewnej.  

Jeden wymienny wkład. Zamawiający dopuszcza, 

aby wkład był umieszczony w piórze-kulkowym lub  
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stalowymi wykończeniami. Zaczepowy mechanizm 
wysuwania wkładu. 
Kolor wkładu niebieski lub czarny. 
Długopis wyposażony jest w mechanizm 
otwierania poprzez naciśnięcie przycisku na 
nasadce. 
Kolor: Zestaw w kolorze czarnym pakowany 
pojedynczo w eleganckie pudełko prezentowe z 
ecoskóry. 
Logo: ZUS- tłoczone na przodzie opakowania. 

poza nim.     

Kolor atramentu/tuszu do wkładu: czarny lub 

granat.  

b) Długopis  

Wykonany z czarnego tworzywa lub stali 

nierdzewnej, z dopasowanymi stalowymi 

wykończeniami.  

Zaczepowy mechanizm wysuwania wkładu. 

Kolor tuszu do wkładu niebieski lub czarny.  

Długopis wyposażony jest w mechanizm  

otwierania poprzez naciśnięcie przycisku na 

nasadce. 

2. Opakowanie zestawu 

Eleganckie pudełko prezentowe z ekoskóry, w skład 

którego wchodzą: 

a) długopis   

b) pióro-kulkowe:  

c) wkład, jeżeli nie jest umieszczony w piórze 

kulkowym.   

3. Logo: ZUS- tłoczone na przodzie opakowania. 

 
 

 
Pytanie nr 3:  
poz.13 zestaw notes z piórem -  

Czy Zamawiający dopuszcza okładkę PU? i ewentualnie notes zamykany na gumkę? Przykład notesu 

w załączeniu. 

Znakowanie logotypem ma być tylko pudełko? 

Czy logo może być na pudełku nadrukowane (nie wytłoczone)? Na gotowym opakowaniu kartonowym 

tłoczenie może uszkodzić pudełko. 

Odpowiedź: 
W zakresie pytania dotyczącego zamykania notesu na gumkę – odpowiedź udzielona została 
w odpowiedzi na pytanie nr 1. 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia Siwz dotyczące oprawy notesu oraz opakowania zestawu.       
 
Pytanie nr 4:  
poz.14 zestaw pióro z długopisem -  

Czy zestaw powinien mieć dwa różne elementy piśmiennicze - pióro z tworzywa a długopis ze stali 

nierdzewnej? Czy nie zaszła pomyłka w opisie? 
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Czy dopuszcza się zamiast tłoczenia loga na opakowaniu zastosowanie płytki 

z wygrawerowanym/nadrukowanym logo? Tłoczenie może spowodować przytopienie się ekoskóry. 

Odpowiedź: 
W zakresie pytania dotyczącego elementów piśmienniczych – odpowiedź udzielona została 
w odpowiedzi na pytanie nr 2. 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia Siwz dotyczące opakowania zestawu.    
 
Pytanie nr 5:  
Uwaga ogólna od producenta do poz. 13 i 14 - opisane w poz. 14 pióro kulkowe, które ma stanowić 

komplet z długopisem (opis długopisu wskazuje na konkretną markę) od września 2019 roku jest 

wycofywane z produkcji. Może okazać się, że nie będzie dostępne w wystarczającej ilości. Czy 

w związku z tym można brać pod uwagę zestaw z długopisem bez wymogu zaczepowego mechanizmu 

wysuwania wkładu? 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia Siwz. 
 
Pytanie nr 6:  
Czy wkład do pióra (poz. 13 i 14) w razie gdy producent oferuje produkt z zamontowanym wkładem 

może tworzyć całość, tj. nie umieszczać wkładu pod spodem pudełka? 

Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona została w odpowiedzi na pytanie nr 1 i 2. 
Zamawiający dopuszcza, aby wkład był umieszczony w piórze-kulkowym lub poza nim.     
 
Pytanie nr 7:  
proszę o doprecyzowanie OPZ, poz. 3 torba papierowa. 

Czy torby powinny mieć zabezpieczenie folią matową lub błyszczącą (podwyższa to koszty wykonania) 

czy wystarczy lakier dyspersyjny? 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia Siwz. 
Jednocześnie wyjaśnia, iż Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia torby folią matową lub błyszczacą 
oraz lakierem dyspersyjnym.      

 

Pytanie nr 8:  
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie również innych kolorów piórników poz 9. dostępnych na rynku 
takich jak: niebieski, czerwony, jasnozielony, żółty i różowy.  
Kolor pomarańczowy nie jest w tej chwili dostępny w żadnej ilości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że na podstawie postanowień art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp dokonuje modyfikacji 
treści SIWZ – załącznika nr 1 do Umowy „Opis przedmiotu zamówienia” w następujący sposób: 
Zmianie ulegają postanowienia szczegółowego opisu technicznego materiałów - w LP nr 9 Nazwa 
materiału – Piórnik.  
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BYŁO  JEST  

Piórnik - tuba zamykany zamkiem metalowym 

błyskawicznym.  

Jednokomorowy. Bez wyposażenia. 

Materiał: poliester 

Wymiary: min. 20x6 cm. max. 25x8 cm  

Kolor: pomarańcz 

Logo: Lekcje z ZUS – nadruk cyfrowy full color 

Piórnik - tuba, zamykany zamkiem metalowym 

błyskawicznym.  

Jednokomorowy. Bez wyposażenia. 

Materiał: poliester 

Wymiary: min. 20x6 cm. max. 25x8 cm  

Kolor: pomarańcz, niebieski, czerwony.  

Logo: Lekcje z ZUS – nadruk cyfrowy full color 

 
Pytanie nr 9:  
Można składać oferty częściowe ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Jednocześnie wyjaśnia, że Wykonawca powinien złożyć jedną ofertę obejmującą cały przedmiot 
zamówienia.   
Ponadto Zamawiający wskazuje, że w pkt 1.4.1 Siwz zostało jednoznacznie określone, iż Zamawiający 
nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Za 
równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana 
sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub 
jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty.  
 
 Pytanie nr 10:  
Jaka jest specyfikacja odblasku ? jaki to jest produkt i jaki ma być na nim znak logo nadruk ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia Siwz.  

Jednoznacznie wyjaśnia, iż Lp 5 w Załączniku nr 1 do Umowy, określa szczegółowy opis techniczny 

odblasku.   

 
Pytanie nr 11:  
Zestaw notes z piórem 
W opisie piszecie Państwo pióro kulkowe, a opis pozostały skuwka pióra wkład do pióra wskazuje, że 
może chodzić o pióro wieczne. 
Proszę o jednoznacznie stwierdzenie czy chodzi o pióro wieczne czy też pióro kulkowe.   
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia Siwz. 
Jednocześnie wyjaśnia, iż szczegółowy opis techniczny materiałów - w LP nr 13 wskazuje na pióro-

kulkowe.   

 
Pytanie nr 12:  
Zestaw zawierający eleganckie pióro z długopisem   
W opisie piszecie Państwo pióro kulkowe, a opis pozostały skuwka pióra wkład do pióra wskazuje, że 
może chodzić o pióro wieczne.  
Proszę o jednoznacznie stwierdzenie czy chodzi o pióro wieczne czy też pióro kulkowe.   
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia Siwz. 
Jednocześnie wyjaśnia, iż szczegółowy opis techniczny materiałów - w LP nr 14 wskazuje na pióro-

kulkowe.   
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Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert na 24.07.2020 r. do godziny 10.00, 

w konsekwencji zmianie ulega termin otwarcia ofert na dzień 24.07.2020 r. godz. 13.00 

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium wnosi się przed upływem 

terminu składania ofert.   

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Dyrektor 

Departamentu Obsługi Klientów  

Magdalena Mazur-Wolak  

 

 

 

 


