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UI{IA EUROPEJSXA
EUROPEISKI FUNDUSZ

RoŻWoJU REGloNALN€Go

Kielce, dnia 21 grudnia 2015 r.

Zamawiający''

Regionalna organizacja Turystyczna Wojewodztwa Świętokrzyskiego, ul. Sciegiennego 2132,25_033
Kielce, działĄąc na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowień publicznych, Zamawiający
udziela wyjaŚnień treŚci specyfikacji istotnych warunkÓw zamowienia w związku z pytaniami jakie
wpłynęły od jednego z WykonawcÓw (treŚć zapytań w załączeniu, bez ujawniania ich Źrodła):

Pytanie 1. SIWZ poz. 2.2., poa.9,3.3.

SOPZ poz. 5.1.

ZamawiĄący w w/w pozycjach podaje:

,,'..Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamÓwienie w terminie do dnia 28 grudnia 2015r '. '"

,, ' '. ZamawiająCy ... zawrze umowę w sprawie zamÓwienia publicznego w terminie nie krotszym niż 5
dni od dnia przesŁania zawiadomienia o wyborze najkarzystniejszej ofefty ' '.''

,, Zamawiający przekazuje Wykonawcy indywidualne projekty graficzne w formie gotowych do
wydruku plikow graficznych w partiach po min. 20% ogÓInej liczby projektÓw co 3 dni od daty
zatwierdzen ia poprawnego wydru ku .. ."

Czy termin realizacji zamÓwienia może zostac przesunięty na 2016r. Zgodnie z wytycznymi
S|WZ oraz SOPZ co do terminu akceptacji pĄektÓw oraz ich przekazywania, nie ma realnej
moŻliwości dotrzymania terminu do dnia 28.12'2015'

ZamawiĄący, odpowiadĄącna pytanie Wykonawcy, informuje, iz nie matakiej mozliwości.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający Żąda od Wykonawcy niezwłocznego
potwierdzenia faktu otrzymania od Zamawiającego informacji, zawierającej odpowiedzi na zapytania
Wykonawcy.
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Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013


