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Zapytanie do SIWZ wraz z odpowiedzią oraz modyfikacja SIWZ i ogłoszenia

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  ze  zm.) przekazuję  treść  zapytania  do 
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami  w  postępowaniu 
prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  Promocję  projektu  o  nazwie 
„Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA”. 

Pytanie 1. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie informacji dotyczącej przetargu na promocję 
Festiwalu  Teatrów Tańca.  Zamawiający  oczekuje  umieszczenia  ogłoszenia  w  miesięczniku 
w wydaniu  październikowym,  jednakże  miesięczniki  zamykają  swój  skład  między  10  -  15 
dniem poprzedzającego miesiąca .
Czy Zamawiający przewiduje alternatywę?

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z punktu 2 w części A zamówienia.

Jednocześnie działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy, w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia dokonuje się następujących zmian: 

I.   W załączniku nr 4 do SIWZ, w części A, punkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„Reklama prasowa w dzienniku ogólnopolskim o wydaniach regionalnych o średnim nakładzie 
jednorazowym  pow.  300  tys.  Ogłoszenie  wielkości  1/2  strony,  pełnokolorowe  w dodatku 
poświęconym wydarzeniom kulturalnym w terminie 12.10. br, w wydaniu Kraków i Rzeszów. 
Przygotowanie  reklamy  na  podstawie  materiałów  otrzymanych  od  Zamawiającego 
i w uzgodnieniu  z  Zamawiającym.  Odbiór  na  podstawie  raportu  wydawcy  i  egzemplarza 
czasopisma.”

II.   W załączniku nr 4 do SIWZ, w części A, punkt 2 skreśla się.  

III.   Punkt 10. „Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:”     otrzymuje brzmienie:  

„10.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego, opisanej 
następująco: Oferta na przetarg „Promocja Festiwalu” Z dopiskiem: „Nie otwierać  

przed dniem 13.09.2012 r. godz. 12.15”. oraz nazwę i adres Wykonawcy.
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10.2. Oferty należy składać do dnia 13.09.2012 r. do godz. 12.00 w Centrum Sztuki Mościce, 
33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1, Sekretariat. 

10.3. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania 
ofert. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną 
niezwłocznie zwrócone. 

10.4. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Centrum Sztuki Mościce, 33-
101 Tarnów, ul. Traugutta 1, /sala multimedialna/w dniu -13.09.2012 r. o godz. 12.15.” 

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  na  podstawie  art.  38  ust.  4a  ustawy  zamieścił 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zgodnie z art. 12a 
ust. 3 ustawy zamieszcza niniejsze ogłoszenie w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

W związku  z  powyższym uwzględniając  zapisy  art.  12a  ust.  1  i  2  ustawy,  w  ogłoszeniu 
o zamówieniu dokonuje się następujących zmian:

I.   W sekcji II, w punkcie II.1.3) w części A, punkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„Reklama prasowa w dzienniku ogólnopolskim o wydaniach regionalnych o średnim nakładzie 
jednorazowym  pow. 300 tys. Ogłoszenie wielkości 1/2 strony, pełnokolorowe w dodatku 
poświęconym  wydarzeniom  kulturalnym  w  terminie  12.10. br,  w  wydaniu  Kraków 
i Rzeszów.  Przygotowanie  reklamy  na  podstawie  materiałów  otrzymanych  od 
Zamawiającego i w uzgodnieniu z Zamawiającym. Odbiór na podstawie raportu wydawcy 
i egzemplarza czasopisma.”

II.   W sekcji II, w punkcie II.1.3) w części A, punkt 2 skreśla się.  

III.   W sekcji IV, pkt IV.4.4) otrzymuje brzmienie:  
„Termin  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  lub  ofert: 
13.09.2012 do godz. 12.00, miejsce: Centrum Sztuki Mościce, 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 
1, Sekretariat”.

Otrzymują:
1. Autor pytań.
2. Wykonawcy, którym przekazano SIWZ (jeśli dotyczy).
3. Strona internetowa Zamawiającego.
4. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
5. a/a.
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