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WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SWZ 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia  negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1129 ze zm.) na usługę pn. „Wykonanie wraz z 

dostawą do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w  Warszawie materiałów reklamowych w 

łącznej ilości 15 900 sztuk w celu promocji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz 

wykonanie wraz z dostawą do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w  Warszawie 

materiałów reklamowych w celu promocji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach 

Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na Mazowszu 

oraz Wojewódzkiej Kampanii „Porozumienie dla trzeźwości”.  

 

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej: Pzp), Zamawiający informuje o zadanych 

pytaniach do treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w terminie, o którym mowa w art. 284 

ust. 4 Pzp. Poniżej Zamawiający przekazuje wyjaśnienia: 

 

PYTANIE NR 1: 

„Prosze doprecyzować OPZ Poz. 3 Notes A4 /Czy notes ma mieć 50, 100 kartek ? (…)” 

ODPOWIEDŹ NR 1: 

Notes A4 w poz.3 OPZ powinien mieć minimum 50 kartek. 

 

PYTANIE NR 2: 

„W części I poz. 5 na rynku nie wystepuje produkt w opisanym przez Państwa kolorze "ciemnozielony 

lub szmaragdowy" Wyłacznie ten produkt dostepny jest w kolorze białym i prosze o zmianę opisu na 

produkt dostepny na rynku. Wówczas wycena bedzie możliwa do wykonania.” 

ODPOWIEDŹ NR 2: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany treści OPZ w tym zakresie. 

 

2. Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą 

nie ulega zmianie. 
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