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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 

Kielce, dnia 05 lutego 2014 roku 

 

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

dotyczącej ogłoszonego w dniu 03.02.2014 r. przetargu nieograniczonego nr ZP/4/2014/R  

 

W dniach 4 i 5 lutego 2014 r. do Zamawiającego zwrócono się z następującymi zapytaniami:  

 

Pytanie nr 1  

do zał. 1 do SIWZ   

Bardzo proszę o informacje, czy wydawnictwo będzie miało nadany nr ISBN. 

 

Pytanie nr 2 

do zał. 1 do SIWZ   

Czy po stronie wykonawcy jest opracowanie merytoryczne czy tylko opracowanie graficzne? 

 

Pytanie nr 3 

do zał. 1 do SIWZ  

Czy dostaniemy od Państwa wszystkie materiały potrzebne do opracowania publikacji,  

tj. teksty, zdjęcia łącznie z mapą? Mapę którą Państwo wstawili w linku nie można wykorzystać.  

 

Pytanie nr 4 

do zał. 1 do SIWZ  

Czy mamy sami opracować taką mapę? 

 

Pytanie nr 5 

do zał. 1 do SIWZ  

Do programu ma być wkładka dodatkowo – czy to jest  te 14 stron w punkcie H? Jaki papier, 

kolorystyka, czy mają to być karki luzem? 
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Pytanie nr 6 

do zał. 1 do SIWZ  

Czy  w raporcie ma być taka sama mapka jak w Programie produkcyjnym, czy inna? 

Pytanie nr 7 

do zał. 1 do SIWZ  

Czy dystrybucja kolportaż na pewno dotyczy wysyłania obu publikacji (Program i raport)  

w te same miejsca? 

Pytanie nr 8 

do zał. 1 do SIWZ  

Przy raporcie  mają być załączniki – min 5 szt – jak mają wyglądać? Ile stron, jaki papier?   

Ile kolorów? gdzie mamy je włożyć? 

Pytanie nr 9 

do zał. 1 do SIWZ  

Proszę o odpowiedź: 

 czy można bardziej sprecyzować określenie objętości publikacji: 

 - w przypadku zadania 1, +/- 40 str., jest to różnica  ponad 11%  

 - w przypadku zadania 2, +/- 15 str., jest to różnica  prawie 16% 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 

poz. 1655 ze zm.) Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:  

 

Ad. Pytanie nr 1 

Nie. Zamawiający nie przewiduje nadania wydawnictwu numeru ISBN. 

Ad. Pytanie nr 2 

Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie czynności opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Dotyczą one 

głównie opracowania graficznego, składu i korekty wydawnictwa z zachowaniem wartości 

merytorycznej publikacji. Oprócz ww. czynności Wykonawca będzie odpowiedzialny za samodzielne 

przygotowanie mapy z przebiegiem szlaku. 
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Ad. Pytanie nr 3 

Materiały przekaże Zamawiający na zasadach i w zakresie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.  

Po stronie Wykonawcy leży także opracowanie graficzne mapy ( w tym zakupu podkładu o ile 

Wykonawca planuje takie działanie). Mapa dostępna pod adresem wskazanym w załączniku nr 1 do 

SIWZ ma charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy.  

Ad. Pytanie nr 4 

Tak. Opracowanie mapy leży po stronie Wykonawcy.  

Ad. Pytanie nr 5 

Wkładka z wybranymi ilustracjami z „Księgi Tożsamości Wschodniego Szlaku Rowerowego”  

uwzględniona została w punkcie 1.3, lit. h załącznika nr 1 do SIWZ. Kartki mają stanowić integralną 

częścią wydawnictwa. Papier i kolorystyka stron ma być taka sama jak w całym dokumencie. 

Ad. Pytanie nr 6 

Tak. W celu uzyskania spójności wizualnej w dokumentach powinna znaleźć się taka sama mapa.  

Ad. Pytanie nr 7 

Tak. Dwa wydawnictwa określone w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiące 1 komplet kolportowane 

będą w te same miejsca.  

Ad. Pytanie nr 8 

Załączniki do „Raportu z badań wizerunkowo–jakościowych turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej” 

mają stanowić integralną część dokumentu. Załączniki to łącznie około 12 czarnobiałych stron tekstu  

z 1 tabelą (strony uwzględnione zostały w liczbie stron podanych w załączniku nr 1 do SIWZ). 

Zamawiający sugeruje, żeby umieszczone one były na końcu dokumentu. Załączniki mają tworzyć 

integralną część opracowania i powinny być wydrukowane na takim samym papierze co publikacja. 

Ad. Pytanie nr 9 

Ze względu na możliwe zmiany w dokumencie (zmiana formy prezentacji graficznej treści, skrócenie 

tekstu źródłowego), Wykonawca nie jest w stanie bardziej szczegółowo sprecyzować objętości 

publikacji. 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego:  

Kierownik Projektu 

Grzegorz Szczęsny 

 


