ZA.270.6.2019
Katowice, 28.03.2019r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa
artykułów promocyjnych z logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”
W związku ze złożonymi zapytaniami do treści siwz, działając na podstawie art. 38 ust
1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z późn. zm.), Zamawiający – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia udziela
następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
Proszę o informację czy jest możliwość zmiany terminu dostawy określonego w SIWZ pkt IV
„TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA”? Uzasadnienie: jesteśmy producentem oświetlenia
rowerowego, zaproponowany termin przez Państwa nie daje możliwości na wyprodukowanie
dobrej jakości produktu w niskiej cenie. Proponujemy zmianę terminu na bardziej realistyczny:
60-70 dni od daty podpisania umowy.
Odpowiedź 1:
Zamawiający podtrzymuje pierwotny termin wykonania zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie 2:
Czy jest możliwa dostawa z możliwością dostawy w kilku terminach? Uzasadnienie: jesteśmy
Państwu w stanie dostarczyć pierwszą partię zamówienia np. 2.000 szt. w wyznaczonym
terminie w pkt IV SIWZ, pozostałą część zamówienia w ciągu 60-70 dni od daty podpisania
umowy. Proszę o informację czy takie rozwiązanie jest dla Państwa akceptowalne?
W powyższej sytuacji jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu sprawdzony produkt
w atrakcyjnej cenie i wysokiej jakości. Produkt przetestowany na rynku i pozytywnie odbierany
przez użytkowników.
Odpowiedź 2:
Zamawiający podtrzymuje pierwotny termin i sposób wykonania zamówienia określony
w SIWZ.

Pytanie 3:
Zgodnie z Załącznikiem 1 do SIWZ, w wymaganiach jest opis wykonania nadruku na lampce
silikonowej. Czy przyjmują Państwo ryzyko że taki napis wykonany na silikonie nie będzie
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trwały? Uzasadnienie: wykonanie profesjonalnego nadruku na lampce silikonowej wymaga
wykonania partii testowej. Próbka jest wysyłana do zamawiającego celem akceptacji. W tym
celu przed podpisaniem umowy trzeba by było złożyć zamówienie na partie próbną, czy biorą
Państwo takie rozwiązanie pod uwagę i tym samym przedłużenie terminu podpisania umowy?
Odpowiedź 3:
Zamawiający wymaga, aby wykonany nadruk na lampce był trwały. W przypadku stwierdzenia
wady produktu w okresie obowiązywania gwarancji, Zamawiający skorzysta ze stosownych
zapisów w tym zakresie. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dostarczenia próbki
przedmiotu zamówienia oraz podtrzymuje pierwotny termin wykonania zamówienia określony
w SIWZ.

Pytanie 4:
Proszę o przesłanie logotypu w celu umieszczenia go na wizualizacji produktu
i sprawdzenia czy jest zgodny ze specyfikacją Pkt 2 załącznika 2 do SIWZ.

Odpowiedź 4:
Zamawiający informuje, iż logotyp zostanie udostępniony na stronie pod linkiem
http://bip.metropoliagzm.pl/przetarg/125064/za-270-6-2019, w folderze logotyp.

Pytanie 5:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w postępowaniu nr ZA.270.6.2019 Dostawa
artykułów promocyjnych z logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli Baterii LR1130
(w komplecie).

Odpowiedź 5:
Zamawiający dopuszcza, aby przedmiot zamówienia był zasilany dwiema bateriami
„pastylkowymi”, kompatybilnymi z modelem lampek dostarczonym przez Wykonawcę.
Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje
modyfikacji treści SIWZ. Zmianie ulega treść Opisu przedmiotu zamówienia (pkt 2 lit. a) oraz
lit. b) parametr zasilanie), który otrzymuje brzmienie: „Zasilanie: dwie baterie typu „pastylki”,
kompatybilne z modelem lampek dostarczonym przez Wykonawcę (w komplecie)”.
Pytanie 6:
W związku z postępowaniem o numerze za.270.6.2019 , zwracamy się z prośbą o odpowiedź
na nasze pytanie. Z naszego rozeznania rynku wynika, że lampki rowerowe w ilości 20 tys.
kompletów w terminie około 20 dni są trudno dostępne. Ponadto, producenci nie podają
danych technicznych, np. na temat wodoodporności, lumenów, itp. Czy Zamawiający
dopuszcza inne parametry niż wymienione w zapytaniu? A mianowicie minimalny czas pracy
na komplecie baterii: światło ciągłe – 40h, światło migające – 48h zamiast: światło ciągłe –
60h, światło migające – 100h.
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Odpowiedź 6:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy OPZ w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 7:
Zwracamy się także z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 03.04.19.

Odpowiedź 7:
Zamawiający podtrzymuje pierwotny termin wyznaczony na składanie ofert, tj. 01.04.2019r.

Pytanie 8:
Czy mają Państwo zdjęcie produktu?
Odpowiedź 8:
Zamawiający nie dysponuje zdjęciem produktu.
Pytanie 9:
Zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Niestety przez pewien czas nie
było możliwości dotarcia do plików udostępnionych w postępowaniu ( po telefonicznej
interwencji dowiedziałam się ze możliwy jest dostęp tylko z przeglądarki firefox). Opóźniło to
znacznie dostęp do OPZ i wycenę dla państwa zamówienia. Proszę o przesunięcie terminu
składania ofert do dnia 3.04.2019.
Odpowiedź 9:
Zamawiający podtrzymuje pierwotny termin wyznaczony na składanie ofert, tj. 01.04.2019r.
Ponadto informuje, iż termin realizacji zamówienia jest ściśle związany z planowanym przez
Zamawiającego sposobem rozdysponowania przedmiotu zamówienia pośród uczestników
wydarzeń rowerowych odbywających się na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

3

