RARR/BZ/6661/2012
Rzeszów, 2012.10.26

Odpowiedzi nr 1 do siwz.
Dotyczy:
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP 43/2012/CZP ogłoszonego w dniu 19 października 2012 r. w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem 407522 – 2012 oraz na stronie www.rarr.rzeszow.pl i tablicy
ogłoszeń w siedzibie zamawiającego na wykonanie dostawy pn:
Materiały
promocyjne
informujące
o
realizacji
projektu
„Rozbudowa
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) – II etap”
realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) RARR S.A. przesyła odpowiedzi
na zapytania.
W dniu 24 i 25 października 2012 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące
treści siwz.
1)
Treść pytania:
Kubek pozycja 8 - nadruk na kubku ma być w 1 kolorze czy pełno kolorowy?
Czy kubek może być zgodny z załączonym przez Państwa rysunkiem poglądowym (ale
w kolorze biało- niebieskim jak jest w specyfikacji)?
Odpowiedź:
Kubek pozycja 8 - nadruk na kubku ma być w 1 kolorze czy pełno kolorowy? Nadrukpełen kolor.
Czy kubek może być zgodny z załączonym przez Państwa rysunkiem poglądowym (ale
w kolorze biało- niebieskim jak jest w specyfikacji)? Kubek powinien być taki jak
w specyfikacji.
2)
Treść pytania:
Notes pozycja 10 - cały nakład notesów ma być w 1 kolorze (czyli należy wybrać jeden
z wymienionych w specyfikacji kolorów)? Na każdej kartce notesu ma być pełno kolorowy
nadruk?
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Odpowiedź:
Notes pozycja 10 - cały nakład notesów ma być w 1 kolorze (czyli należy wybrać jeden
z wymienionych w specyfikacji kolorów)? W specyfikacji wskazano 100 sztuk notesów
w 7 róznych kolorach, Należy wykonać 16 sztuk notesów w kolorze czarnym oraz po 12
sztuk notesów w pozostałych kolorach wskazanych w specyfikacji. Na każdej kartce
notesu ma być pełno kolorowy nadruk? Nadruk- pełen kolor na każdej kartce.
3)
Treść pytania:
Kubek pozycja 11 - nadruk na kubku ma być w 1 kolorze czy pełno kolorowy?
Odpowiedź:
Kubek pozycja 11 - nadruk na kubku ma być w 1 kolorze czy pełno kolorowy? Pełny
kolor.
4)
Treść pytania:
Zawieszka zapachowa pozycja 12 - prosze o podanie wymiarów zawieszki, w specyfikacji
jest informacja, że zawieszka ma być okrągła i mieć wymiary 16x7x0,5 cm, informacje te
są sprzeczne.
Odpowiedź:
Zawieszka zapachowa pozycja 12 - prosze o podanie wymiarów zawieszki, w specyfikacji
jest informacja, że zawieszka ma być okrągła i mieć wymiary 16x7x0,5 cm, informacje te
są sprzeczne. Błąd - zawieszka powinna być prostokątna o wskazanych wymiarach.
5)
Treść pytania:
Pozycja nr 10 – Notatnik A5. Stworzony przez Zamawiającego opis przedstawia dwa
różne produkty, których opisy zostały ze sobą pomieszane. W związku z tym prosimy
o uściślenie czy Zamawiającemu chodziło o zwykły notes A5 (50 kartek plus kartonik
spodni) czy też o notes A5 w oprawie skóropodobnej. Gdyż w wypadku notesu w oprawie
skóropodobnej zapis „sztywne plecki karton bez zadruku” nie powinien mieć miejsca.
Jeżeli chodzi o notes w skórzanej oprawie, proszę o zweryfikowanie ilości kartek.
Odpowiedź:
Pozycja nr 10 – Notatnik A5. Stworzony przez Zamawiającego opis przedstawia dwa
różne produkty, których opisy zostały ze sobą pomieszane. W związku z tym prosimy
o uściślenie czy Zamawiającemu chodziło o zwykły notes A5 (50 kartek plus kartonik
spodni) czy też o notes A5 w oprawie skóropodobnej. Gdyż w wypadku notesu w oprawie
skóropodobnej zapis „sztywne plecki karton bez zadruku” nie powinien mieć miejsca.
Jeżeli chodzi o notes w skórzanej oprawie, proszę o zweryfikowanie ilości kartek.
Błąd- notes powinien być A5 w oprawie skóropodobnej, zapis o sztywnych pleckach nie
powinien się znaleźć w opisie. Liczba kartek 96.
6)
Treść pytania:
Pozycja nr 29 oraz 30 – Zestaw foldery + płyty DVD. Proszę o określenie sposobu
pakowania płyt.
Odpowiedź:
Pozycja nr 29 oraz 30 – Zestaw foldery + płyty DVD. Proszę o określenie sposobu
pakowania płyt. Płyty zapakowane w plastikową kieszeń, przeźroczystą umieszczoną na
ostatniej stronie prawej.
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7)
W związku z powyższymi odpowiedziami i zmianami opisu przedmiotu zamówienia
w zakresie niektórych pozycji Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4
z uwzględnieniem art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia termin
składania i otwarcia ofert na dzień 31 października 2012 roku.
Pkt 11 siwz otrzymuje brzmienie:
11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51, pok. nr 317 Sekretariat, nie później niż o godzinie 12.00 w dniu 31 października 2012 r.
11.2 Oferta złożona po terminie określonym w pkt 11.1. zostanie zwrócona Wykonawcy
bez otwierania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po
terminie i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
ZMIANA I COFNIĘCIE OFERTY
11.3. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia
przekazanego przed upływem terminu do składania ofert.
11.4. Koperta
„wycofanie".

(opakowanie)

powinna

11.5. Zawiadomienie o zmianie
z postanowieniami punktu 11.3.

być

oferty

oznaczona
powinno

określeniem:
być

„zmiana"

dostarczone

lub

zgodnie

OTWARCIE OFERT
11.6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin ich złożenia.
Otwarcie ofert jest jawne.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 31 października 2012 roku, o godzinie 12:30, w siedzibie
Zamawiającego tj. w Rzeszowie przy ul. Szopena 51 w pok. Nr 209.
11.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.
11.8. Nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny każdej z ofert,
zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert.
11.9. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie
z punktem 11.3 nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

8) W złączeniu jednolity tekst siwz wraz z jednolitym tekstem załącznika nr 1.

9) W/w zmiany siwz powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.
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