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Warszawa, 2020-06-30 

WZ.270.133.2020 
2020-14929 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wydrukowanie i dystrybucję ulotek 
informacyjnych oraz plakatów dla Centrum e-Zdrowia”, nr sprawy: WZ.270.133.2020. 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców 

w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań 

i udziela odpowiedzi oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ. 

Pytanie nr 1: 

Chcielibyśmy wziąć udział w postępowaniu i mam pytanie odnośnie terminu dostarczenia próbek.  
Czy jest możliwość dostarczenia próbek do dnia 02.07.2020r.? 
Odpowiedź 

Zamawiający informuje o dokonaniu następującej modyfikacji Rozdziału VII pkt 11 ppkt b): 

Było: „próbki muszą być złożone na adres: Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 

Warszawa, piętro I, Kancelaria - pok. nr 127 najpóźniej w terminie do dnia 2020-06-30, godz. 10:00 w 

zamkniętym opakowaniu i opisane w następujący sposób: 

Centrum e-Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

Próbki do oferty w postępowaniu na: 

Wydrukowanie i dystrybucję ulotek informacyjnych oraz plakatów dla Centrum e-

Zdrowia 

Znak sprawy: WZ.270.133.2020 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2020-07-03 o godz. 11:00 

(opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy) 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty” 

 

Jest: „próbki muszą być złożone na adres: Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 

Warszawa, piętro I, Kancelaria - pok. nr 127 najpóźniej w terminie do dnia 2020-07-03, godz. 10:00 w 

zamkniętym opakowaniu i opisane w następujący sposób: 

Centrum e-Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

Próbki do oferty w postępowaniu na: 

Wydrukowanie i dystrybucję ulotek informacyjnych oraz plakatów dla Centrum e-

Zdrowia 

Znak sprawy: WZ.270.133.2020 
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Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2020-07-03 o godz. 11:00 

(opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy) 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty” 

Pytanie 2  

Na jakim papierze (chodzi o gramaturę) wydrukować próbki do oferty.  
Odpowiedź 

Zamawiający oczekuje, że wydruki próbne będą przygotowane na papierze o gramaturze równej 

produktom końcowym, tj. realizowanym w ramach zamówienia. Minimalne wymagania dotyczące 

gramatury dla poszczególnych rodzajów ulotek są wskazane w tabeli w pkt 9 Opisu przedmiotu 

zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

Dyrektor 
Centrum e-Zdrowia 

 
(-) Agnieszka Kister 

 

(podpis kierownika 
zamawiającego lub osoby umocowanej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: Filipiak Danuta 

 


