
                                                                                 
                                                                                                                            Poznań, dnia 22.01.2020 r.

Nr: ZP.240.06.2020

                                                   ODPOWIEDZI   NA   PYTANIA  

Dotyczy  postępowania  na  :  Dostawę  worków  dla  biegaczy  13.  PKO  Poznań  Półmaratonu  iDostawę  worków  dla  biegaczy  13.  PKO  Poznań  Półmaratonu  i
21. PKO Poznań Maratonu  organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w 202021. PKO Poznań Maratonu  organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w 2020
roku.roku.

I.  Zgodnie  z  art.  38  ust.  2  ustawy   z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej  dalej ustawą, informuję, że wpłynęły pytania do treści
siwz w  w/w postępowaniu o  następującej treści:

1. „ Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 31.01.2020r. W związku z
koniecznością  dostarczenia  wzoru  worka,  potrzebujemy  więcej  czasu  na  jego  przygotowanie.
Dłuższy czas na przygotowanie oferty na pewno pomoże nam jak i innym oferentom do złożenia
bardziej atrakcyjnej oferty.”

2. „Prosimy o wyjaśnienie czy na potwierdzenie spełniania warunku może być dostawa toreb  czy

tylko worków ?”

3.  „Zwracam  się  z  pytaniem  o  wyjaśnienie  podanych  wymiarów  worka.  Zgodnie  z  opisem
przedmiotu zamówienia, worek ma mieć:

rozmiary: 42 cm x 38 cm (+/- 1 cm) + tunel 2 cm (+/- 0,5 cm)

Czy podane wymiary są w kolejności wysokość x szerokość czy szerokość x wysokość?”

4. „Bardzo proszę o podanie ilości metalowych oczek W jakiej odległości od góry worka maja być 
umieszczone Bez tego opis jest nieprecyzyjny”

5.  „- proszę o wskazanie parametrów metalowych kółek , średnicy oraz ilości - „ jednokomorowy
ze ściągaczem” –proszę o dokładne wyjaśnienie jaki ściągacz jest w opisie jaką ma wysokość

- pod hasłem „worek ze ściągaczem „w google wyskakują bardzo rożne opisy i zdjęcia m.in.taki
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Wskazuje to ,ze opis nie jest dokładny

- brak szczegółow mi.on długości sznurka

- 40 pkt jest przyznawanych za estetykę – na jakiej podstawie jest to oceniane .Czy może macie 
Państwo już taki wzór ? przygotowany przez dostawce – który wygrał wcześniejsze przetargi??

Proszę  o  doprecyzowanie  opisu  by  wszyscy  składający  ofertę  pracowali  na  tych  samych
parametrach

W oczekiwaniu na odpowiedz proszę o przesuniecie terminu składania ofert”

6. „Bardzo proszę o umieszczenie dokładnego opisu przedmiotu zamówienia worek dla biegaczy

Opis nie jest precyzyjny w porównaniu z opisami SWIZ z innych przetargów  Dodatkowo 40 pkt jest
przyznawanych  za  walory  estetyczne  –  proszę  o  wyjaśnienia  jak  obiektywnie  może  być  to
ocenione.

Proszę o przedłużenie terminu składania ofert – musimy mieć czas na przygotowanie wzoru po 
Państwa odpowiedzi”

ODPOWIEDZI: 

Ad 1 i 2.  Zamawiający  zmienia termin składania i otwarcia ofert  do dnia 30.01.2020, godziny
pozostają bez zmian. i  wyjaśnia,  że na potwierdzenie spełniania warunku należy się wykazać
dostawą worków bawełnianych   lub toreb bawełnianych,  z wykonanym nadrukiem,  w ilości i o
wartości wskazanej w SIWZ.

Ad. 3.    Wysokość x szerokość.                                                                                                    

AD 4, 5 i 6. Dwa podwójne kółka (4 kółka)  o średnicy ok. 1,7 cm jedno w prawym drugie w lewym
dolnym rogu worka, przez nie przeciągnięty sznurek zawiązany za kółkiem.
Worek ściągany od góry (podobny do tego jak w załączeniu). Po ściągnięciu sznurków od góry -
worek można założyć na plecy.
Długość sznurka wykorzystanego przy produkcji worka - o podanych w specyfikacji rozmiarach - to
ok. 3 metrów.
Estetyka to przedstawiony do oceny wzór worka: nadruk, staranność szwów - szycia boczne oraz
zszycie  tunelu  do  sznurka,  umocowanie  kółek,  montaż  sznurka  w  tunelu,  wygląd  worka  po
zaciągnięciu sznurka.
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II.  Zgodnie  z  art.  38  ust.  4  ww.  ustawy,  Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  zapisów  SIWZ
wynikających z odpowiedzi na powyższe pytania.

                                                                                                                        DYREKTOR

                                                                                                                    Łukasz Miadziołko

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz, ZP
tel. 61 835 79 06
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