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Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/051/2017-  345                                                                                 Lublin, 11.08.2017 r. 
 
              Wykonawcy zainteresowani postępowaniem
  
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  209 000,00 EURO 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Wykonanie i sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych  

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
 

Postępowanie ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html  
w dniu 2017-08-04 r. oraz w BZP: Ogłoszenie nr 563298-N-2017 z dnia 2017-08-04 r.  

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez 

ujawniania źródła pytania wraz z wyjaśnieniem treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”: 

Pytanie 1: 

Zestaw piśmienniczy - pozycja nr 4 

Wskazany zestaw piśmienniczy typu Mark Twain został wycofany z oferty dostawcy, czy jest możliwe wskazanie równoważnego  

zestawu ? 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający informuje, iż wskazanie typu oznacza, że możliwe są inne zestawy, przy różnicy podanych wymiarów do 2 cm. 
 

Pytanie 2: 
Zestaw piśmienniczy - pozycja nr 5 
Wskazany zestaw występuje wyłącznie w kolorze czarnym i czerwonym, czy Zamawiający dopuszcza takie warianty  
kolorystyczne? 
Odpowiedź 2: 

Zamawiający informuje, iż  dopuszcza wskazane warianty kolorystyczne. 
 

Pytanie 3: 
Brelok silikonowy-pozycja nr 10  
Brelok silikonowy - w jest to artykuł wykonywany na indywidualne zamówienie, w związku z tym nie ma możliwości 
przedstawienia "produktu czystego, gotowego do znakowania". Ponadto zgodnie z kryteriami oceny przedstawionymi w tabeli, 
ma być oceniane nasycenie kolorów. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza przedstawienie próbki breloka z logo 
innego podmiotu, w kształcie i wymiarach zbliżonych do określonego w SIWZ ? 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający dopuszcza przedstawienie próbki breloka z logo innego podmiotu, w kształcie i wymiarach zbliżonych do 
określonego w SIWZ. 
 

Pytanie 4: 
Magnes - poz. nr 11 
W związku z tym, ze ma być oceniane nasycenie kolorów w próbce magnesu proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza 
przedstawienie próbki z przykładowym nadrukiem ? 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający dopuszcza przedstawienie próbki z przykładowym nadrukiem. 

Pytanie 5: 
Smycz metalowa poz. 13 
Na smyczy metalowej nie ma możliwości nadruku full kolor, możemy wykonać grawer. Prosimy o doprecyzowanie.  
Odpowiedź 5:    
Zamawiający dopuszcza wykonanie na smyczy metalowej znakowanie w typie grawer. 
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Pytanie 6:  

Notatnik format A5 poz. 30 

Proszę o weryfikację wymiarów , ponieważ notatnik o grubości 2,3 cm musiałby mieć znacząco większą liczbę stron. 

Standardowo notatniki mają 80 kartek, czyli 160 stron. Czy zamawiający dopuszcza większą liczbę stron niż 128 ? 

Odpowiedź 6:    

Zamawiający dopuszcza większą liczbę stron niż 128. 

Pytanie 7: 
Okulary przeciwsłoneczne Poz. 31 
Okulary o przedstawionych wymiarach, nie są produkowane w kolorze granatowym. Czy Zamawiający dopuszcza okulary w 
kolorze niebieskim. 
Odpowiedź 7:   
Zamawiający informuje, iż dopuszcza okulary w kolorze niebieskim . 
 
Pytanie 8: 
Bluza polarowa poz. 35 
W opisie widnieje informacja, ze możliwa jest kontrastowa, wewnętrzna część kołnierza. Proszę o doprecyzowanie czy polar ma 
być z kapturem i kołnierzem czy chodzi o wewnętrzną część kaptura. 
Odpowiedź 8:   
Zamawiający informuje, iż chodzi o wewnętrzną część kaptura. 
 
Pytanie 9: 
Znaczek typu pins - poz. 43 
W związku z tym, że tego typu znaczki są wykonywane na indywidualne zamówienia proszę o informację, czy Zamawiający  
dopuszcza wzór znaczka z przykładowym logo. 
Odpowiedź 9:   
Zamawiający informuje, iż dopuszcza wzór znaczka z przykładowym logo. 

Pytanie 10: 
Pins metalowy- tłoczony poz. 44 
W związku z tym, że tego typu znaczki są wykonywane na indywidualne zamówienia proszę o informację, czy Zamawiający wzór 
znaczka dopuszcza wykonanego we wskazanej technice z przykładowym logo oraz zbliżonych wymiarach i kształcie. 
Odpowiedź 10:   
Zamawiający informuje, iż dopuszcza wzór znaczka wykonanego we wskazanej technice z przykładowym logo oraz zbliżonych 
wymiarach i kształcie. 
 
Pytanie 11: 
Ramki pod tablice rejestracyjne - poz. nr 46 
Proszę o wskazanie z jakiego materiału mają być wykonane ramki. 
Odpowiedź 11:   
Zamawiający informuje, iż ramki mają być wykonane  z elastycznego polipropylenu z polistyrenową listwą zatrzaskową. 
 
Pytanie 12: 
uprzejmie proszę o wyjaśnienia dot. Poz 7 - ołówek drewniany. 

Na rynku dostępne są ołówki z gumką w wymiarach - średnica 7 mm 

 długość 190 mm- czy Zamawiający dopuszcza taką średnicę ołówka. 

Dostępne są jeszcze ołówki o wymiarach : 

Ołówek bez gumki - 

dł. 175 mm, śr. 7 mm 

Dł. 145 mm śr. 10 mm 

Odpowiedź 12:   

Zamawiający informuje, iż dopuszcza średnicę ołówka 7 mm.KUL                                           
           PODPISANO 

 Mgr Małgorzata Baran-Sanocka 

      Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. ogólnych KUL 

                   Katolickiego Uniwersytetu Lub                               Paweł Zołoteńki 


