Łódź, dnia 16.09.2015r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Pytania i odpowiedzi
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Zaprojektowanie,
wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w roku 2015.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o zadanych
przez Wykonawców pytaniach i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach dotyczących w/w
postępowania.
Pytanie nr 1
Aktualnie produkt "Drewniana układanka logiczna" (pozycja nr3), jest dostępna w magazynach
głównego importera w ilości 150 sztuk, w tym roku nie są planowane kolejne dostawy tego produktu.
Będzie bardzo duży problem z dostawą 200 sztuk.
Pytanie nr 2
Pozycja 3 - Drewniana układanka logiczna. Opisana przez Zamawiającego układanka jest wycofana z
produkcji. Na stanie magazynowym na Europe pozostaje 150 sztuk co nie daje gwarancji utrzymanie
tego stanu do momentu realizowania zamówienia. W związku z tym wnosimy o usunięcie tej pozycji
ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub o dopuszczenie układankę drewnianą wykonaną
z naturalnego drewna jałowcowego, zapakowaną w torbę bawełnianą, wymiary 4 x 4 x 4 cm.
Pytanie nr 3
Zmieniła się w między czasie ilość poniższych kostek, potrzebna jest ilość 200 sztuk, dostępnych jest
ich tylko 155 sztuk (w najbliższym czasie nie planowa jest ich dostawa).
Pytanie nr 4
Drewniana układanka logiczna – producent , który jako jedyny posiada ten gadżet ma go w ilości 150
sztuk. Proszę o informację czy układanka może być w ilości 100/150 sztuk.
Pytanie nr 5
Dot. Cz. I poz. 3
Opisany produkt jest dostępny w tylko ilości 150 szt. Dostawca nie przewiduje wznowienia dostaw.

Czy w związku z tym Zamawiający akceptuje dostawę w pomniejszonych ilościach bądź dostawę innej
układanki logicznej wg opisu:
drewniana układanka logiczna, rozmiar 70x70x70 mm, pakowana w płócienny woreczek o wymiarze
170 x 145 mm lub gra zręcznościowa -wieża z drewna sosnowego (typu jenga). Drewno dwukolorowe
(ciemne i jasne drewno). Gra zapakowana w drewniane zasuwane pudełko o wymiarach 69 x 235 x 60
mm.

Odpowiedzi na pytania 1 – 5
W związku z brakiem dostępności drewnianej układanki logicznej w kształcie sześcianu Zamawiający
dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do umowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ 1
OGÓLNA w poz. nr 3 na poniższe:
Drewniana układanka logiczna
Układanka logiczna w kształcie gwiazdki z drewna.
- ilość: 200 szt.;
- materiał: drewno;
- kolor: naturalny, dopuszczalne różne odcienie beżów i brązów;
- wymiar: 75 x 75 x 75 mm (+/- 5 mm);
- znakowanie: w 1 miejscu na woreczku, kolor czarny, logo wzór nr 1;
- rodzaj znakowania: sitodruk;
- opakowanie jednostkowe: płócienny woreczek w wymiarach 170 x 145 mm (+/- 5 mm), w kolorze
naturalnym, ściągany w górnej części taśmą bawełnianą z możliwością zawiązywania, kolor
płóciennego woreczka i taśmy bawełnianej w takim samym naturalnym kolorze;
- na płóciennym woreczku nie mogą pojawić się żadne nadruki Wykonawcy lub producenta;
- sposób pakowania: układanki w woreczkach płóciennych pakowane po 20 lub 25 szt. w pudełku
zbiorczym;
- efekt ekologiczny: materiał naturalny, ulegający biodegradacji.
Rysunek poglądowy:

Pytanie nr 6
Pozycja 6 - piórnik z lnu z wyposażeniem. Opisany przez Zamawiającego piórnik jest obecnie
niedostępny (0 sztuk na stanie). Dostawa jest przewidywana na koniec października co nie daje
gwarancji wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego. W
związku z tym wnosimy o przedłużenie terminu realizacji tej pozycji do dnia 16 listopada 2015 roku
lub o dopuszczenie zestawu biurkowego w etui wykonanym z juty i bawełny. W komplecie
bambusowa linijka 15 cm, papierowy ołówek, kartonowy długopis z niebieskim wkładem, drewniana
temperówka i gumka o wymiarach 18,5 x 18 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie.
Pytanie nr 7
Dot. Cz. I poz. 6
Opisany produkt na chwilę obecną nie jest dostępny, dostawca przewiduje najbliższą dostawę na
koniec października, Czy w związku z tym zamawiający akceptuje usunięcie opisanego produktu z OPZ
lub dostawę innego piórnika wg poniższego opisu:
- bambusowy piórnik z ekologicznymi przyborami zawiera: dwa dwustronne długopisy (czerwony,
niebieski, zielony i czarny), dwa ołówki, linijkę, temperówkę, gumkę do mazania oraz karteczki
samoprzylepne. Ekologia, piękny wygląd i możliwość praktycznego zastosowania w jednym
produkcie.
Materiał: drewno, bambus, papier
Wymiary: Opak. 200 x 60 x 35 mm
Produkt dostępny jest w dwóch kolorach: naturalny i zielony.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie.
Pytanie nr 8
Pozycja 17 - Trójkątny zakreślacz - 3 kolory. Opisany przez Zamawiającego zakreślacz obecnie
występuje jedynie z zatyczkami w kolorze białym. Zatyczki w kolorze zakreślaczy występują jedynie w
produkcie z kolorami: żółty, fuksja, pomarańczowy. W związku z tym prosimy o dopuszczenie
zakreślacza z białymi zatyczkami lub o zmianę kolorów wchodzących w skład zakreślacza.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza inne kolory końcówek zakreślacza np. żółty, fuksja, pomarańczowy.
Pytanie nr 9
Torby do segregacji – nie są dostępne, a również posiada torby tylko jeden producent. Proszę o
informację w sprawie toreb – czy można zastąpić innym produktem, podobnym w pewien sposób.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie.
Pytanie nr 10
Pozycja 21 licznik rowerowy - opisany licznik jest pakowany w przezroczystych blistrach.

Czy Zamawiający dopuszcza znakowanie blistrów za pomocą naklejki z pełnokolorową grafiką czy
należy brać pod uwagę wykonanie indywidualnego opakowania kartonowego w kolorze naturalnym z
nadrukiem sitem w jednym kolorze.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w umowie z wybranym Wykonawcą.

