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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI I KADR 
 

 Warszawa, dnia 2 lipca 2018 r. 

 

 BAK.WZP.26.21.2018.7 

 

 

 

 

 Wykonawcy       

 

 

                                                                                                                                                            

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa materiałów informacyjno-edukacyjnych 

przeznaczonych na potrzeby kampanii społecznych prowadzonych przez Urząd Komunikacji 

Elektronicznej” – sprawa nr BAK.WZP.26.21.2018. 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
Pzp”, Zamawiający odpowiada na poniższe pytania zadane przez Wykonawców: 
 

 

Pytanie 1 

(…) proszę o informację czy dopuszczają Państwo zaoferowanie etui na okulary w podanych 

kolorach jednak nie będące przezroczyste. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na niniejsze pytanie zmienia opis etui na okulary przez 

wykreślenie parametru dotyczącego wyglądu (budowy) tworzywa, z którego będzie 

wykonany ofertowany wyrób. W związku z powyższym pkt 2 w załączniku nr 1A do umowy 

otrzymuje brzmienie: 

„Etui na okulary z tworzywa sztucznego. 

Materiał: plastik. 

Kolor tworzywa: niebieski i zielony. 

Znakowanie: 1 kolor. 

Rozmiar znakowania: ok. 5 x 5 cm. 

Pakowanie: po 50 szt. 

Produkt powinien być oznakowany wskazanym przez Zamawiającego logotypem UKE oraz 

kolorami zgodnie z Księgą Znaków – zgodnie z dostarczonym przez UKE projektem.” 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z odpowiedzią na powyższe pytanie  

dokonał, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmiany załącznika nr 1A do umowy – opis 
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Przedmiotu umowy dla części 1. Zmieniony załącznik nr 1A do umowy stanowi załącznik do 

niniejszego pisma.  

 

     

 

Z poważaniem 

Dyrektor Biura 

Administracji i Kadr 

                                                                  

 Barbara Jamróz 

Dokument podpisany elektronicznie 
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Załącznik nr 1A do umowy – opis Przedmiotu umowy dla części 1. 
 

LP. NAZWA PRODUKTU/PARAMETRY J.M. ILOŚĆ 

1. 

Torba na zakupy eco z długimi uchwytami doszywanymi 

kopertowo (X) 

Długość uchwytów ok. 35 cm 

Materiał: bawełna, gramatura 180 g/m2 

Wymiar ok. 38 x 42 cm 

Kolor: niebieski i naturalny beżowy (po 150 szt.) 

Znakowanie: 2 kolory 

Pakowanie: po 50 szt. 

 

Produkt powinien być oznakowany wskazanym przez 

Zamawiającego logotypem UKE oraz kolorami zgodnie z 

Księgą Znaków – zgodnie z dostarczonym przez UKE 

projektem. 

szt. 300 

2. 

Etui na okulary z tworzywa sztucznego. 

Materiał: plastik. 

Kolor tworzywa: niebieski i zielony. 

Znakowanie: 1 kolor. 

Rozmiar znakowania: ok. 5 x 5 cm. 

Pakowanie: po 50 szt. 

 

Produkt powinien być oznakowany wskazanym przez 

Zamawiającego logotypem UKE oraz kolorami zgodnie z 

Księgą Znaków – zgodnie z dostarczonym przez UKE 

projektem. 

szt. 700 

3. 

Brelok z żetonem do wózka na zakupy o wielkości 

odpowiadającej nominałowi 2 zł. 

Materiał: plastik/tworzywo sztuczne. 

Wymiar: ok. 40x50x mm. 

Kolor breloka : niebieski, zielony. 

Kolor żetonu: biały/srebrny/niebieski/zielony. 

Znakowanie: 1 kolor. 

Rozmiar znakowania: ok. 15mm x 5mm. 

Pakowanie: po 50 szt. 

 

Produkt powinien być oznakowany wskazanym przez 

Zamawiającego logotypem UKE oraz kolorami zgodnie z 

Księgą Znaków – zgodnie z dostarczonym przez UKE 

projektem. 

szt. 1200 

4. 

Kubek izotermiczny z opaską z tworzywa sztucznego i 

sylikonu o pojemności 350 ml. 

Materiał: dwie ścianki ze stali nierdzewnej, wewnątrz stal 

18/8 o podwyższonej jakości; podstawa kubka z 

wodoodpornej gumy termoplastycznej TPR. 

Przycisk open/close. 

Kolor: biały. 

szt. 80 
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Opaska na kubek kolor: niebieski/szary/zielony. 

Wymiar kubka: ok. 72 x 195 x 72 mm. 

Znakowanie: grawer laserowy. 

Wymiary znakowania: ok. 50 x 20 mm. 

 

Produkt powinien być oznakowany wskazanym przez 

Zamawiającego logotypem UKE oraz kolorami zgodnie z 

Księgą Znaków – zgodnie z dostarczonym przez UKE 

projektem. 

5. 

Smycz dwustronna zakończona wąskim metalowym 

karabińczykiem umożliwiającym zaczep identyfikatora. 

Wymiary: szerokość 15 mm, długość ok. 50 cm. 

Nadruk: sublimacja. 

Pakowanie: po 100 szt. 

 

Produkt powinien być oznakowany wskazanym przez 

Zamawiającego logotypem UKE oraz kolorami zgodnie z 

Księgą Znaków – zgodnie z dostarczonym przez UKE 

projektem. 

szt. 3500 

 


