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Zapytania do SIWZ wraz z odpowiedziami

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Istotnych 
Warunków  Zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie 
przetargu nieograniczonego na  Promocję projektu o nazwie „Międzynarodowy Festiwal 
Teatrów Tańca SCENA OTWARTA”. 

Pytanie 1. 

dotyczy części B pkt 6 (załącznika nr 4 do SIWZ):
"Proszę  o  opisanie  zamieszczonych  wymiarów  wg  długośc,  szerokośc,  wysokość.
Proszę także powiedzieć czy Zamawiający przewiduje odstępstwa od wskazanych wymiarów 
do wielkości +/- 2cm?"
Odpowiedź: 

Zamawiający specyfikując wymiary toreb bazował na standardowych wymiarach wyrobów 
tego typu. Można przyjąć, że chodzi nam o torbę, której front (część z nadrukiem) będzie 
w orientacji pionowej i będzie miał wymiary: 42 cm wysokości i 38 cm szerokości. Specyfi-
kacja mówi o tym, że torba powinna być z dnem, w związku z tym zakładamy, że dno (jako 
prostokąt) ma wymiar 38 x10 cm.
Zgodnie z uwagą zamieszczoną w "Ogłoszeniu o zamówieniu" na str 4 w pkt II.1.4 oraz w 
pkt  3  SIWZ,  Zamawiający  dopuszcza  oferowane  przez  Wykonawców  towary,  których 
wymiary różnią się o +/- 5% od wymiarów wskazanych w opisie, w związku z tym prosimy 
dostosowywać wymiary oferowanych produktów do wymiarów wskazanych, z zastrzeżeniem 
dopuszczonego odstępstwa.

Pytanie 2.
dotyczy części B pkt 7 (załącznika nr 4 do SIWZ):
"proszę powiedzieć na jakim materiale (papier zwykły, papier kredowy, plastik) maja być 
drukowane identyfikatory?"

Odpowiedź: 
Specyfikacja nie określa materiału, na którym ma być drukowany identyfikator. Określa za to 
sposób  konfekcjonowania  i  używania.  Zamawiający  zapisał  w  Specyfikacji  informację 
o "sztywnej  osłonie  identyfikatora"  oraz  o  "pasku  z  metalowym  klipsem  mocującym". 
Zamawiający dopuszcza standardowe i ogólnie dostępne produkty służące do zabezpieczenia 
i prezentacji  identyfikatora oraz przyczepienia go do garderoby w określony sposób.
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Pytanie 3.
dotyczy część C pkt 5 (załącznika nr 4 do SIWZ):
"Czy ten słup ma być klejony 1 plakatem czy kilkoma? Czy ten słup ma być cały oklejony 
tymi plakatami ?"

Odpowiedź:
Zamawiający specyfikując usługi plakatowania - opisane w cz C pkt 3-6 - zróżnicował jej 
opis. W pkt 3 i 4 mowa jest o plakatowaniu "paska po 6 plakatów" oraz o "10 plakatowaniach 
30 sztukami" plakatów. W pkt 5 i 6 mowa jest o plakatowaniu "jednego słupa". Zamawiający 
wymaga oklejenia plakatami całego słupa.

Otrzymują:
1. Autorzy pytań.
2. Wykonawcy, którym przekazano SIWZ (jeśli dotyczy).
3. Strona internetowa Zamawiającego.
4. a/a.
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