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ODPOWIrcDZ NA PYTANIA WYKONAWCY
Sprawa: Dostawa 5 400 komplet w ręcznik w bawełnianych i 5 400 sztuk toreb z sur wki
bawełnianej na potrzeby badania Budzety Gospodarstw Domowych oraz 1 900 sztrrk
toreb z sur wki bawełnianej napotrzeby badania EU-SLC.

Zarnawiający informuj e, Że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawc w ubiegających
się o udzielenie zam wienia wpłynęło pytanie doĘczące treści ogłoszenia. Zgodnie zp. l2.2)
SIWZ, Zanawiający przekazuje Wykonawcom treśpytan waz z odpowiedzią:

Pytanie

1:

W Załqcznilcu
,,

.
.

nr 5 do SIWZ

-

opis przedmiotu zam wienią, jest m.in. napisane:

Rozmiar:
zbliżony do 38 x 4I cm..."
zbliżony do 35 x 30 cm... "

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w obydlłu przypadlrach podany rozmiar torby to: szerokośćx wysolaść?Czy też w przypadlru torby w rozmiarze 35 x 30 cm -35 cm to wysokość,a 30
cm Szerokość?

odpowi

ećlźna

pytanie

1 :

Zanawiający informuj e, iŻ:

.
.

w przypadku torby 38 x

4l

cm: 38 cm _ szerokość,41 cm _ wysokoś ,

w przypadku torby 35 x 30 cm: 35 cm _ wysokość,30 cm

http //warszawa. stat. gov.
:

pl

-

szerokoś .

wAw-FA .2720.28.2017
Pytanie 2:
W Załączniku nr 5 do SIWZ -opis przedmiofu zam wienia, jest m.in. napisane:
,,. . . i jednostromym nadrukiem w kolorze czamym: ,,,IJruąd Statystyc zny w Warszbwie" wIaz
zlogojubileuszowym Urzędu (pole nadruku ok. 20 x 15 cm).''
Prosimy o sprecyzowanie, czy na obu rodzajach toreb z sur wki bawełnianej _lvymiary
ok. 38 x 4l cmi ok.35 x30 cm, maby wykonanyidentycznynadruk, otakiej samej wielkości?

odpowiedź na pytanie 2:
Wymiary pola nadruku zostały ustalone jako wielkośprzybliŻona. Wykonawca) z kt rym zostanie podpisana rrmow&, Po otrzymaniu od Zamawiającego projektu grafiki, prześle do akceptacji propozycje rozmieszczenia oraz wielkościgrafiki na obu rcdzajach toreb.
odpowi edź na pytania nie stanowi modyfikacji treściogłoszenia oraz SIWZ.
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