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WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
wraz z odpowiedziami Zamawiającego

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr sprawy: 09/P/2019
Nazwa zadania: Wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres 3 lat opakowań transportowych
kartonowych dla produktów Zamawiającego.
Wykonawca w niniejszym postepowaniu zwrócił się do Zamawiającego z następującymi pytaniami dotyczącymi
Załącznika A do SIWZ:

w związku z podjęciem decyzji o startowaniu w postępowaniu 09/P/2019 stwierdziłem braki w specyfikacji przetargu:

-brak konstrukcji opakowania wg katalogu FEFCO
Pytanie Nr 1: opakowanie wygląda na konstrukcję fefco 201, czy w opakowaniach występują jakieś perforacje, które
wymuszają użycie wykrojników?
-brak projektów nadruków
Pyt anie Nr 2: niezbędna jest siatka, na której naniesione są grafiki na każdej ścianie opakowania
-brak projektu wkładki tekturowej
Pyt anie Nr 3: z jakiego surowca wykonana ma być wkładka, z tego samego co opakowanie?
oraz
Pyt anie Nr 4: Czy jest Pan w stanie oszacować ile w roku zamówień to będzie? jedno, cztery, dwanaście?
Wykonanie 20 OOO szt. opakowania, a 1000 szt., to zupełnie inne koszty.
Odpowiedź Zamawiającego dot. Pytania nr 1:

Opakowania, które są przedmiotem przetargu nie są umieszczone w żadnym katalogu.
Konstrukcja tych opakowań oraz wymagania co do użytego materiału na ich wykonanie zostały opracowane w OR
POLA TOM na potrzeby pakowania i transportu wyrobów produkowanych przez OR PO LATOM.
Odpowiedź Zamawiającego dot. Pytania nr 2:

Załączamy wzory nadruków. Sposób umieszczenia nadruku leży po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego dot. Pytania nr 3:

Załączamy rysunek wkładki z wymiarami. Wkładka ma być wykonana z tego samego materiału co opakowanie do
którego jest wkładana.
Odpowiedź Zamawiającego dot. Pytania nr 4:

Dostawy:
- opakowania w wykonaniu eksportowym raz w miesiącu.
- opakowania w wykonaniu krajowym raz na dwa miesiące.
Ponadto załączamy dokumentację fotograficzną z rozmieszczeniem nadruków.
Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie
powodują modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający nie przedłuża terminu
składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Kierownik Zam awiające
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Narodowe Centrum Badań Jądrowych

KRS: 0000171393

Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul. Andrz eja Soltana 7, 05-400 Otw ock
Dyrektor: tel. 22 2731700, fax 22 7180350; Dyrektor Handlowy: tel. 22 7180809, fax 22 7797381;
Biuro Obsługi Klienta: tel. 22 7180830, fax 22 7797381, e-mail: polatom@polatom.pl

NIP: 532 010 01 25
www.polatom.pl
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na powierzchni wkadki
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Widok
po złożeniu
wkładki kartonowej

Materiał: Karton dwufalisty x5
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N azw a Rysunku

Profilowana wkładka kartonowa
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