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WYKONAWCY

Dostawa 54oo sztuk koc W z mikrofibry i5400 sztuk toreb z sur wki bawełnianej na potrzeby badania BGD

oraz 'l 9oo sztuk toreb z sur wki bawełniane| i 1 900 opakowali herbat na potrzeby badania EU sllc.

oopowtoź uł pwnln wyr<otłwcÓw

zamawiaiący informu|e, źe W przedmiotowym postępowaniu od Wykonawc w ubiegających się o udzie[enie
zam wienia wprynęły pytania dotyczące treści ogłoszenia. zgodnie z s 18. p' 2 slwz, zamawiający pnekazuie
Wykonawcom treść pyta waz z odpowiedziami:

Pytanie r, częśi nr 2:

,,w stwz zamawiajqcy okreśIił holorystykę hoca z mihrofibry jaho pastelovq i wyszczeg lnił kolory tj. krenow, ż łty'
niebieski, zielony i pomara czowy. Czy zamawiajqcy dopuszcza kolor jasnopopielaty?..."

odpowiedź na pytanie 1:

Tak. Zamawiający dopuszcza kolor |asnopopietaty, o ite Wykonawca zaoferuje dostawę koc w r wnieź w innych
kolorach okreśtonych przez zamawiaiącego (miks kotor w). Nie dopuszcza by cała dostawa była tytko w kolorze
jasnopopie[atym.

Pytanie 2:

"W 
par. 13 ust 3 widnieje:

,,obliczenia będq prowadzone z dohładnościq do dw ch miejsc po przecinku, wortości na trzecim mieiscu
zoohrqglone od o do 5 w d ł, od 6 do g w g rę". Czy nie powinno stosować się zaohrqgle "5" w g lę (od 0 do 5 to jest
6 cyfr o od 6 do 9 to a cyfry)ł."

odpowiedź na pytanie 2:

Nie. zamawiaiący nie zmienia metody zaokrąglania ob[icze .

pytanie e:
W par.37 ust'3 p'2) c specyfikacji warunk wzam wienia, jest nieprecyzyjny zapis m wiącyowymiarach toreb:

,,...Wymiary:
a) zbtiżony do 38 x 4'l cm (szer' x wys.) z dwoma uszami o długości ok. 70 x 2,5 cm i jednostronnym kolorowym
nadrukiem czarnym: ,,Urząd statystyczny W Warszawie" wraz z kolorowym logo Urzędu.
b) zbtiżony do 30 x 35 cm (szer. x wys.) z dwoma uszami o długości ok. 65 x 2,5 cm i jednostronnym kolorowym
nadrukiem czarnym: 

"Urząd 
statystyczny W Warszawie'' wraz z ko[orowym logo Urzędu."

Co to iest za lvymiar 
"65 

x 2,5 cm"

odpowiedź na pytanie 3:
Ucho torby ma kształt paska' Wystająca ponad koszt torby część paska ma długość 65 cm, szerokość 2,5 cm, a jego grubość
Wynika z gramatury materiału i technologii szycia.
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Manie ł:

,,W par 37 ust.6 p. 2) specyfikacji WarunkóW zamóWienia iest nieprecyzyjny zapis mówiący:
,,Torby z surówki bawełnianej powinny spełniać warunki do wprowadzenia do obrotu na rynki UE."'

'|akie to maią być warunki poniewaź nigdzie nie można znaleźć tych wymogów dta toreb z surówki bawełniane?

odpowiedź na pytanie ł:
Przed wprowadzeniem towaróW na rynek UE przedsiębiorca musi upewnić się' że jego produkty spełniają
wymagania UE W zakresie ochrony zdrowia ludzi i zwierząq a także ochrony środowiska i praw konsumenta. Mogą
to być zasady ispecyfikacie, które są harmonizowane W ramach UE lub regulowane przez poszczególne państwa
członkowskie tJE, ale uznawane pnez UE; jest to tzw. zasada wzajemnego uznawania.
Proszę zapoznać się z informacjami na stronie: https: / / ec.eu ro oa.eu / info / busin ess-econo my-eu rolprodu ct-
safetv-and-requirements/eu-product-reouirements pt#uniine-normv-dotvczce-oroduktw,
https: / / eu ropa.eu /vou reu ro oe / business/ selling- in-eu / setling-goods-se rvices/ setting-o rod ucts-eu / index ot.htm
oraz z informacjami na stronie Ministerstwa Finansów w zakresie podatków i stronie Urzędu ochrony Konkurencji
KonsumentóW z zakresu bezpieczeństwa towarów, a takźe z obowiązu|ącymi przepisami prawa.
zamawiaiący w opisie przed miotu zamówienia okreśtił wymagania minima[ne, Iakie powinien spełniać produkt, aby
przy ocenie ofert był uznany za bezpieczny.

odpowiedź na pytania nie stanowi modyfikacji treści ogłoszenia oraz slwz.

Urząd Statystyczny w llVarszawie

ul. 1 Sierpnia 21, 02- 134 lVarszawa
tel.22 464 20 00
sekretaIiatU5WAw(,łstat.9oV.pl
warszawa.5tał'goV,pł


