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ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW 
 
Dotyczy postępowania : Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2023 r. dla Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej. (ID 645749) 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje 

o zadanych pytaniach do treści SWZ. Poniżej Zamawiający przekazuje wyjaśnienia: 

 

PYTANIE 2 

„W nawiązaniu do dodatkowo punktowanego w kryterium oceny terminu realizacji czy wg Zamawiającego 

wykonanie: 

4000 sztuk kalendarzy ściennych trójdzielnych, 

3000 sztuk kalendarzy blokowo biurkowych, 

4500 sztuk kalendarzy książkowych, 

500 sztuk kalendarzy książkowych VIP, 

36 sztuk kalendarzy książkowych Premium VIP, 

1500 sztuk kalendarzy książeczkowych, 

2000 sztuk kalendarzy biurkowych, 

jest realne w terminie 10 lub nawet 20 dni ? 

Wg Wykonawcy z wieloletnim doświadczeniem jest to technologicznie niemożliwe, wliczając w to 

wykonanie projektu, jego akceptację tudzież ewentualne poprawki.” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE 2 

 

Zamawiający informuje, że terminy podane w  kryterium nr 2 „Termin realizacji” zostały określone na 

potrzeby oceny ofert. Wskazanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia od 21 do 30 dni roboczych 

od dnia podpisania umowy skutkować będzie przyznaniem 10 punktów, natomiast wykazanie terminu 

wykonania przedmiotu zamówienia powyżej 30 dni lub nie wskazanie go nie będzie powodowało 

odrzucenia oferty, jedynie oferta w kryterium nr 2 otrzyma 0 pkt.  

Z wykonawcą, który zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia w jednym z dodatkowo 

punktowanych terminów wskazanych w kryterium nr 2 oraz, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą w pozostałych kryteriach oceny ofert zostanie zawarta umowa w przedmiocie realizacji 

zamówienia publicznego. Wówczas zobligowany on będzie do zachowania terminu wykonania umowy, do 

którego się zobowiązał. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące oceny 

kryterium nr 2. 
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PYTANIE 3 

„Czy 12 zdjęc w kalendarzach książkowych Wykonawca będzie mógł rozmieścic w miejscach możliwych do 

wklejenia na maszynie (tzn czy możłiwa jest lekka modyfikacja miejsc) - czy miejsca będa wskazane 

konkretnie.” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE 3 

 

Miejsca, w których należy umieścić 12 zdjęć w kalendarzach książkowych zostaną wskazane przez 

Zamawiającego. 

 

PYTANIE 4 

„Obiecanie terminu realizacji 10 dni w zasadzie gwarantuje wygranie przetargu bez względu na cenę. 

Czy dostarczają Państwo projekty przed podpisaniem umowy - aby zacząć prace jak najszybciej ?” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE 4 

 

Zgodnie z art. 7 pkt 25), ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przez udzielenie zamówienia należy rozumieć zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Do tego czasu nie ma możliwości kontaktowania się z Wykonawcą w zakresie 

działań dotyczących przedmiotu umowy. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje przekazanie 

projektów w dniu zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. 

 

PYTANIE 5 

 

„Musimy już dziś zamówić surowce (dostawa nawet do 2 miesięcy - np okleina Orik nie jest już w stałej 

ofercie polskiego dystrybutora) Jaka jest szansa odstąpienia przez Zamawiającego od zamówienia w 

przypadku naruszenia terminów wykonania ? (Zamawiając okleinę nie mamy 100% gwarancji terminów 

dostawy)” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE 5 

 

Zamawiający informuje, że w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy zastosowanie 

będą miały zapisy dotyczące kar umownych i odstąpienia od umowy, znajdujące się we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 


