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Dot. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

o wartości szacunkowej poniŜej kwot określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 

223, poz. 1655 z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

powołanej ustawy na wykonanie zadania o znaku: 2/2008/BK pod nazwą:„Zakup trwałych 

upominków-wyroby z galanterii skórzanej”, Zadanie realizowane w  ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu 4- pomoc techniczna tytuł 

projektu „Promocja efektów działania 2.5 i 3.4 ZPORR na Podkarpaciu” 

 
 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Rzeszowie działając na podstawie art. 

38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 

223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

sporządzonej w ramach postępowania opisanego wyŜej. 

 
Pytanie 1: Czy moŜe część towaru być pakowana w woreczki foliowe-strunowe. 
 
Odpowiedź: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 5 – Opis przedmiotu 
Zamówienia wyraźnie wskazuje, iŜ przedmioty stanowiące zamówienie pakowane powinny być 
np. w pudełka tekturowe. Zamawiający opisując poszczególne przedmioty zamówienia miał na 
uwadze fakt, iŜ zgodnie z nazwą zamówienia stanowią one upominki. Z tej teŜ przyczyny 
powinny zostać opakowane w materiał elegancki taki jak np. pudełka tekturowe bądź inne 
opakowania. Zdaniem Zamawiającego woreczki foliowo – strunowe nie zaliczają się do takiego 
rodzaju opakowań. 
 
 
Pytanie 2: Czy moŜna podać dwie ceny: - cena w woreczkach foliowych, - cena w 
opakowaniu tekturowym, 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości podania dwóch cen w ofercie. Zgodnie pkt 
11 SIWZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  Oferta musi być tak skalkulowana, 
aby zawierała całkowita cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres zamówienia. Cena 
musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: 
wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia, zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz 
pozostałe elementy . Załącznik Nr 1 do SIWZ nie uwzględnia moŜliwości podania cen na dwa 
rodzaje opakowań. Jest to równieŜ sprzeczne z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. 
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Pytanie 3: Czy zamówione materiały mają być wykonane ze skór naturalnych wysokiej 
jakości czy teŜ z substytutów czyli z tzw. skór syntetycznych i mielonych, 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający poprzez wyroby z galanterii skórzanej miał na myśli wyroby ze skór 
naturalnych dobrej jakości. 
 
 
Pytanie 4 Czy moŜna przestawić do kaŜdej pozycji więcej wyrobów ( co będzie obrazowane 
na zdjęciach) przy uwzględnieniu warunku, Ŝe będą miały tą samą cenę? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z pkt 8.5 SIWZ W celu potwierdzenia, Ŝe przedmiot zamówienia, o którym 
mowa w pkt 5 SIWZ odpowiada określonym normom jakościowym, Zamawiający wymaga od 
wykonawcy złoŜenia wraz z ofertą i wymaganymi dokumentami szczegółowego opisu 
poszczególnych przedmiotów zamówienia wraz z załączonymi fotografiami przedmiotów 
zamówienia, a takŜe drobnymi próbkami materiału skórzanego, z którego przedmioty stanowiące 
zamówienie są wykonane. Zdaniem Zamawiającego to Wykonawca decyduje jakie załączniki 
dodatkowe dołączy do oferty oraz w jaki sposób dokona opisu szczegółowego poszczególnych 
przedmiotów zamówienia. 


