PZP.271.31.2022
Warszawa, 30 sierpnia 2022 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji pn.: „Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem
Zamawiającego”
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
W związku z wpłynięciem pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej
„SWZ”) , zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
dalej „Ustawa”, Zamawiający udziela odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1: Bardzo proszę o informacje o całkowitej ilości żonkili do tego zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający szczegółowo opisał nakład żonkilki w Opisie Przedmiotu
Zamówienia, dalej: OPZ, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Zakładany nakład żonkili:
a)

wersja klasyczna:

I.

241 500 szt. – wersja w języku polskim

II.

15 500 szt. – wersja w języku angielskim

III.

40 000 szt. – wersja w języku hebrajskim

b)

wersja VIP:

I.

5 200 szt. – wersja w języku polskim

II.

500 szt. – wersja w języku hebrajskim

Łącznie Zamawiający zamawia 302 700 sztuk żonkili (w rożnych wersjach i w różnych
wersjach językowych).

Pytanie 2: Czy istnieje możliwość zamówienia jednej sztuki.
Odpowiedź: Zamawiający wskazał wszystkie informacje niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia w treści SWZ, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, tj. w załączniku nr 1 do SWZ
oraz w Instrukcji wykrojnika – wersja klasyczna, załączniku nr 1A do SWZ oraz w Instrukcji

wykrojnika – wersja VIP, załączniku nr 1B do SWZ. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia
żonkila Wykonawcom.

Pytanie 3: Czy Zamawiający może określić, w jakich kartonach (wymiar) chciałby otrzymać
żonkile?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia do decyzji Wykonawcy wymiary kartonów, w których
żonkile zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego.

Pytanie 4: Jak ilość żonkili miałaby być pakowana do 1 opakowania zbiorczego? – czy są tutaj
jakieś preferencje Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia do decyzji Wykonawcy ile żonkili znajdzie się w jednym
opakowaniu zbiorczym.

Pytanie 5: Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 07.09.2022 r.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do dnia
7 września 2022 r.
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