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publiczne go w tryb ie przetar gu nieo graniczonego

na

zadanie pn.: orProwadzenie dzialafir
promocyjno-informacyjnych dla Projektu
,rUporz4dkowanie gospodarki Sciekowej na

terenie miasta Plocka, etap III"

JRP/1r/urr r

l.f r44! nots

o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. : ooProwadzenie dzialafi promocyj no-informacyj nych
dla Projektu ooUporz4dkowanie gospodarki Sciekowej na terenie miasta Plockao etap
III'O

Dolyczy: Postgpowania

Dziataj4c na podstawie art. 38 ust. I i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri
publicznych (tekst jednohty Dz. U. z 2013.907 .tj. z p62n. zm.), niniejs4,m przekazujE odpowiedzi na

pytania Wykonawc6w, dotyczqce Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia (SIWZ) w
przedmiotowym postgpowaniu.

Pytanie nr 1:
Dotyczy punktu 5.3.4. Strona internetowa - opracowanie i aktualizacja.
Przeglqdarka internetowa Microsoft Internet Explorer 6 miala swoj4 premierg w 2001 roku, a wigc 14
lat temu. Producent tego oprogramowania porzuciL wsparcie dla tego produktu kilka lat temu. Wedlug
oficjalnej witryny stworzonej przez Microsoft, nawoluj4cej do producenta IE6 na rzecz nowszych
wersji przegl4darki, https://www.modern.ielen-us/ie6countdown w Polsce z IE6 korzysta mniej niZ
lolo internaut6w.
Tworzenie oprogramowania strony internetowej zgodnego z luqymaganiami IE6 jest nieuzasadnione z
punktu widzenia ekonomicznego, poniewuZ wymaga dostosowania kodu strony do wymog6w
przeglqdarki, kt6rej uLywamniej niZ 1% polskich internaut6w.
Argumenty przytaczane w Wikipiedii na rzecz porzucenia uZytkowania IE6 znajdziecie Pafistwo na
http //pl.wikipedia. org/wiki/Internet_Explorer_6 :
Najwazniejszym powodem za tym przemawiaj4cym jest jego niekompatybilnoS6 z najnowsrymi
standardami internetowymi, takimi jak XHTML (calkowity brak obslugi), CSS (niezgodna ze
specyfik4), HTML (praktycznie zupelnie oddzielna wersja, niekompatybilna z przegl4darkami
zgodnymi ze standardami). Drugim walnym argumentem jest nieodpowiednia polityka
bezpieczefistwa, taka jak podzial na strony zaufane i niezaufane zamiast poprawnej obslugi kodu
HTML (XHTML nie jest obslugiwany) uniemoZliwiaj4cej wykonanie niebezpiecznych dla
u2l.tkownika komputera operacji w zloSliwej witrynie internetowej.
Nie jest mo2liwym napisanie kodu strony tak aby byl zgodny z wymogami IE6 oraz najnowszych
pr ze gl4dar ek internetowych.
Wobec powyZszego prosimy o doszczeg6lowienie lub zmiang zapis6w tak aby zapisy OPZ byly
zgodnezart.29.l. ust.2 ustawy zdnia29 stycznia2004r.(tj.D2.U.2010 roku, nr 113 poz.759 ze
zm.), czyli opisane w spos6b jednoznaczny i wyczerpuj4cy, co umoZliwi precyzyjn1wyceng oferty.
Odpowiedi nr 1:
Zamaw iajqcy dopuszcza aktualne wersj e przegl4dar ek internetowych.
:
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Pytanie nr 2:

W

zaLoheniach technicznych strony internetowej jest wspomniane o serwisie 24h. Rozumiemy, 2e
chodzi o dostgpnoSd serwisu na poziomie 99%o w skali roku. Prosimy o potwierdzenie?

OdpowiedZ nr 2:
Tak potwierdzamy.

Pytanie nr 3:
Ilu pracownik6w JRP naleiry przeszkoli6 z obslrugi CMS

i

czy zapewniaj4 Paristwo lokalizacjg i

sprzgt?

Odpowiedf nr 3:
Zamawiaj4cy zapewnia lokalizacjg i sprzgt. NaleZy przeszkolid dw6ch pracownik6w JRP.

Pytanie nr 4:
OdnoSnie zadania Cyt. "analogiczniejak na stronie,,Wodociqg6w Plockich" Sp.z o.o., zachowanie
wsrystkich mo2liwoSci obecnego serwisu" Czy mamy rozumiel, 2e strona intemetowa bgd4ca
przedmiotem zam6wienia powinna zachowal szatE graficznq i styl strony gl6wnej? Czy mo2na
zaloLry1, 2e mo2liwo6ci obecnego serwisu nie wykraczajq zbytnio poza typowe funkcjonalno6ci
oferowane przez systemu CMS?
Odpowiedf nr 4:
Tak.

Pytanie nr 5:
Czy strona internetowa, bgd4ca przedmiotem zam6wienia. ma by6 zainstalowana w Pafstwa
lokalizacj i czy na serwerach ob slugiwany ch pr zez Wykonawcg?
Odpowiedf nr 5:
Strona internetowa, bgd4ca przedmiotem zam6wienia, ma by6 zainstalowana na serwerze
Zamawiq4cego.
Pytanie nr 6:
Poprosilabym o doprecyzowanie informacji dot. logotyp6w. Jakie logotypy mamy umieszczad na
poszczeg6lnych gadhetach? Czy logotyp ma byd czamy czy kolorowy?
OdpowiedZ nr 6:
Zamawiaj4cy posluguje sig ci4giem logotyp6w, skladajqcym sig z loga: Beneficjenta, Unii
Europejskiej, Programu Operacyjnego wg,,Zasad promocji projekt6w..." o kt6rych mowa w pkt. 5.1.
OPZ (Czg36 III do SIWZ). Barwa logotypu (kolor lub czarno-biaty) zostanie ustalona w fazie
przygotowan poszczeg6lnych gadiet6w przez Wykonawcg. Zamawiaj1cy zastrzega sobie mo2liwoS6
wyboru logotypu, w zaleznoSci od koloru oraz specyfiki danego gadletu promocyjnego.
Pytanie nr 7:
Czy na potwierdzenie spelnienia warunku dotyczqcego sytuacji ekonomicznej i finansowej w
pr4rpadku Wykonawc6w nie zobowi4zanych do sporz4dzenia sprawozdania finansowego
Zamawiq4cy dopuszcza zloLenie dokument6w (deklaracje PIT 36L) potwierdzajqcych $redniroczny
obr6t rozumiany jako przychod netto (bez VAT) ze sprzedairy zalata2\l3 2012 2011,?
Odpowiedi nr 7:
Zamawiajqcy dopuszcza zlolenie dokument6w (deklaracje PIT 36L) w przypadku Wykonawc6w nie
zobowi1zanych do sporz4dzenia sprawozdania finansowego.

Pytanie nr 8:
W punkcie 5.3.5. Wsp6Npraca z mediami podpunkt 2. Telewizja mowa jest o przekazaniu do emisji
spotu do telewizji lokalnej. Moje pytaniebrzm| jakatelewizja lokalna dziala w Plocku?
OdpowiedZ nr 8:
Zamawiaj4cy nie posiada wiedzy na temat funkcjonowania telewizji o zasiggu lokalnym w Plocku.
Zamawiaj4cy dopuszcza r6wniez emisjg spotu do telewizji o zasiggu regionalnym.

Pytanie nr 9:

Ulotki: w podpunkcie 5.3.1 Zamawiaj4cy podaje a) ulotka informacyjna o

planowanym
informacje
zakoriczonym
projekcie
o
- 1000 szt,
na stronie kolejnej natomiast - 500 szt. ulotek informacyjnych o planowanym przedsigwzigciu, 500
szt. ulotek informacyjnych o zakof,czonym projekcie. Proszg o doprecyzowanie iloSci ulotek, kt6re ma
przygotowa6 wykonawca.
przedsigwzigciu

1000 szt., b) ulotka informacyjna

Odpowiedi nr 9:
Wykonawca ma przygotowa6 1000 szt. ulotek informacyjnych o planowanym przedsigwzigcil, z
czego 500 szt. ma by6 dostarczone do Zamawiaj4cego, a 500 szt. bezpoSrednio dystrybuowanych do
gospodarstw domowych. Wykonawca ma przygotowad 1000 szt. ulotek informacyjnych - informacje
o zakohczonym projekcie, z czego 500 szt. ma by6 dostarczone do Zamawiaj1cego, a 500 szt.
bezpoSrednio dystrybuowanych do gospodarstw domowych.

Pytanie nr L0:
5.3.6. Proszg o podanie wymog6w dotycz4cych wymogt zaproszenia: gramatura, kolorystyka
wielkoS6 itp.
Odpowiedi nr 10:
Wymogi ZamawiajEcego dotycz1ce zaproszef: Format 45, 4 str. (lub ,{4 lamane na p6l), pelen kolor,
papier kreda, 180 g/m' wraz z kopert4 (na zaproszeniu naleZy zamie6ci6 odpowiednie oznakowanie,
zgodne z ,,Zasadami promocji projekt6w..." o kt6rych mowa w pkt. 5.1. niniejszego OPZ).
Pytanie nr 11:
Wysylka zaproszeh'. czy istnieje lvym6g odnoSnie wysylki zaproszeh np. list priorytetowy
Odpowiedf nr 11:
Zamawiaj4cy wymaga wysylki zaproszeh listem poleconym+ priorytetowym. Koszt wysylki ponosi
Wykonawca.
Pytanie nr 12:
Konferencja dla mieszkaric6w: proszg o podanie potrzebnej liczby mikrofon6w orazichrodzaju
Odpowiedi nr l2z
Zamaw iaj 4cy wyma ga m i n i mum 2 m i krofon6 w b ezpr zewo dowych.
Pytanie nr 13:
Czy Zamawiajqcy pod pojgciem ,,poprowadzenie konferencji" rozumie zapewnienie moderatora?
Odpowiedi nr 13:
Zamawiajqcy nie wymaga zapewnienia moderatora.

Pytanie nr 14:
W jakich godzinach odbgdzie sig konferencja?
OdpowiedZ nr 14:
Konferencja odbgdzie sig w godzinach popoludniowych, czyli pomigdzy godz. 15-2000. Na etapie
postgpowaniaprzetargowego Zamawiajqcy nie jest w stanie podai konkretnej godziny.
Pytanie nr 15:
Ile stron i w jakiej specyfice (kolor - czarno-bialy), maj4 mie6 informacje o projekcie, kt6re ma
wydrukowai Wykonawca?
OdpowiedZ nr 15:
Zgodnie z pUJ. 5.3.6. OPZ (CzE36 III do SIWZ) materialy maj1 zawiera6 opracowany program
spotkania oraz Informacje o Projekcie. Materialy informacyjne musz4 posiadai ernblematy okreSlone
w ,,Zasadach promocji projekt6w...", o kt6rych mowa w pkt. 5.1. niniejszego OPZ. Materialy maj4
skladai sig z 4 stron formatu ,{4 w kolorze.
Pytanie nr 16:
Gdzie ma by6 usytuowany catering?
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Odpowiedf nr 16:
Catering ma byd usytuowany w miejscu (sali), gdzie bgdzie odbywala sig konferencja (np. w formie
,,stolu szwedzkiego")

Pytanie nr 17:
Jak4 ilo56 os6b Zamawiajycy przewiduje do obslugi konferencji i jakie zadania maj4 wykonywad
poszczeg6lne znich?
OdpowiedZ nr I7z
Zamawiqqcy nie ma wiedzy, ile os6b potrzebnych jest do obslugi 200 - osobowej konferencji, zleca to
zadanie Wykonawcy.
Pytanie nr 18:
Proszg o doprecyzowanie punktu ,,materialy informacyjne". Co to za materialy, kto jest
odpowiedzialny za ich przygotowanie, ile stron przypada na 1 osobg, czy bEd4 to informacje czar\obiale czy w kolorze?
OdpowiedZ nr 18:
Zgodnie zpkt.5.3.6. OPZ (Cz956III do SIWZ) ,,Materialy informacyjne" przygotowuje Wykonawca.
Robocz4 wersjg nalefi przedloLlt| Zamawiaj4ceml do akceptacji. Materialy majq zawiera(,
opracowany program spotkania oraz Informacje o Projekcie. Materialy informacyjne musz4 posiadad
emblematy okreSlone w ,,Zasadach promocji projekt6w...", o kt6rych mowa w pkt. 5.1. niniejszego
OPZ. Materialy majq skladad sig z 4 stron formatu ,{4 w kolorze.
Pytanie nr 19:
Czy segregatory maja mied jakiS nadruk * tloczenie, czy teL maj4 by6 biatre + tN.oczenie i jakiej
wielkoSci ma by6 to tloczenie?
OdpowiedZ nr 19:
Segregatory maj4 posiada6 nadruk + tloczenie, tloczenie o powierzchni nie mniejszej ni2 70 cm2
zgodnie z,,Zasadami promocji projekt6w...", o kt6rych mowa w pkt. 5.1. niniejszego OPZ.
Pytanie nr 20:
Czy istniej4 wymogi odnoSnie realizacji czgsci promocyjnej w mediach? Czy za wyb6r gazet, numer
strony na kt6rej pojawi sig ogloszenie, wyb6r radia, telewiqi oraz godziny nadawania ogloszenia,
wyb6r stron internetowych odpowiada Wykonawca?
Odpowiedi nr 20:
Za wyb6r dotycz4cy gazet (w tym numer strony), radia, telewizji, odpowiada Wykonawca po
wczeSniej szym uzgodnieniu propozy cji z Zamawiaj 4cym.
Pytanie nr 2l:
Kto odpowi ada za stworzenie spot6w?
Odpowiedf nr 2l:
Za stworzenie spot6w odpowiada Wykonawca. Robocz4 wersjg naIeiry przedloiryl Zamawiaj4cemu do
akceptacj i przed ukazaniem sig spotu w terminie okreSlonym w pkt. 5 .3 .5 OPZ (CzgSC III do SIWZ)
Pytanie nr 222
Proszg o doprecyzowanie kwestii filmu dokumentuj4cego konferencjg: czy ma by6 wzbogacony
wyviadami, dZwigkami itp.?
OdpowiedZ nr22z
Zamawiaj4cy przewiduje moZliwoS6 wzbogacenia filmu dokumentuj4cego konferencjg o dodatkowe
elementy np.: podklad muzyczny, wywiady, itp.
Pytanie nr 232
W pkt. 5.3.4. Strona Internetowa, pp.z.Zaloilenia techniczne, czytamy:
- dostosowania do przegl4darek ie6, ie7 , ie8, firefox 3, opera 9 .5 . Czy zapis ten nie powinien brzmie6:
,,dostosowana do przegl4darek: ie8, ie9, ie10, iell, chrome 34, firefox 33, opera 22", (gdyL s4to
4

aktualne wersje przegl1darek)? Wsparcie dla tych podanych przez Panstwa (ie) zostalo zakortczone,
przez co nowi uZytkownicy nie maj4 mo2liwoSci ich instalacji.
- Serwis: 24 h - na jaki okres czasu ma byi udzielony serwis www i co rozumiej4 Paristwo przez ,,24

h?

Odpowiedf nr 23:
Patrz odpowiedlna pytanie nr I i2.
Pytanie nr 24:
W pkt. 5.3.4. Materialy Biurowe: Czy koperty w kt6re majqby1 zapakowane pfty CD i DVD teZ
powinny mie6 nadruk? Czy mog4to byd koperty foliowe, a nadruk jedynie na ptytkach?
OdpowiedZ nr 24:
Zamawiaj4cy doptszcza mo2liwoS6 koperl foliowych z nadrukiem jedynie na plytach CD i DVD.
Pytanie nr 25:
5.3.3.Gadlety promocyjne Pkt. 8 Dtugopis biodegradowalny - na dlugopisach tego typu odpowiednim
sposobem znakowania jest nadruk. Czy dopuszczacie Paristwo takie rozwi4zanie?
OdpowiedZ nr 25:
Zamawiaj4cy dopuszczajako mo2liwo56 znakowania nadruk na dlugopisach biodegradowalnych.
Pytanie nr 26:
Pytanie dot. punktu 5.3.1. - Zamawiaj4cy zaloLyl druk pelnokolorowy, dwustronny druk do 2 tys.
ulotek llqczniel. Prosimy o doprecyzowanie, co oznaaza okreslenie ,do 2 tysigcy". Czy dokladnie
chodzi o 2 tys. sztuk, czy mniej sztuk, a jeSli mniej, to o ile mniej?
OdpowiedZ nr26z
Zgodnie z pkt. 5.3.1. OPZ (Cz936III do SIWZ) Wykonawaa mawykonai l4cznie dokladnie 2.000 szt.
ulotek (2 edycje po 1.000 sztuk).
Pytanie nr 272
W punkcie 5.3.I. Zamawiajqcy zakladakuhdorazow4 dystrybucjg ulotek bezpoSrednio do gospodarstw
domowych/S0O sztuU, objgtych inwestycj4. Prosimy o doprecyzowanie, co oznacza slowo
,,ka2dorazowo"? Czy chodzi o I krotne dostarczenie kaZdego typu ulotek opisanych w tym punkcie?
OdpowiedZ nr27:
Zamawiajqcy przewidzial 2 edycje ulotek, do kaZdej edycji przewidziana jest r6wnie2 dystrybucja
ulotek. Wykonawca zgodnie z pkt. 5.3.1. OPZ (Cz936III do SIWZ) ma dystrybuowa6 kaad4 edycjg
(typ) ulotek bezpo$rednio do gospodarstw domo!\ych.
Pytanie nr 28:
Jak interpretowa6 zapis 500 sztuk w tym punkcie? Czy chodzi o dostarczenie dokladnie
gospodarstwa domowego?

I ulotki do I

OdpowiedZ nr 28:
Wykonawca zgodnie zpkt. 5.3.1. OPZ (Czgid III do SIWZ) ma dystrybuowa6 w kaZdej edycji po 500
szt. ulotek, 1 ulotka matrafrl do 1 gospodarstwa domowego.

Pytanie nr 292
Czy Zamawiaj4cy dysponuje bazq adresow4 gospodarstw domowych, do kt6rych maj4 by6
dostarczone ulotki i dostarczy j4 do Wykonawcy, czy teL Wykonawca samodzielnie pozyska tak4
bazg?

OdpowiedZ nr 29:
Zamawiajqcv nie dysponujebaz4danych, Wykonawca musi sam pozyska6 tak4bazg.

Pytanie nr 30:
Prosimy o doprecyzowanie rodzaju wysylki do gospodarstw domowych
doplszcza wysylkg bezadresow4, bezpoSrednio do skrzynek pocztowych?

- czy Zamawiq4cy

OdpowiedZ nr 30:
Zamawiajqcy dopuszcza wysylkg bezadresow4, bezpoSrednio do skrzynek pocztowych.

Pytanie nr 31:
Czy Zamawiaj1cy posiada tlocznik do tloczenia logo, a jesli tak, czy go udostgpni Wykonawcy w celu
produkcj i segregator6w?
Odpowiedi nr 3L:
Zamawiajycy nie posiada ttocznika do tloczenia logo.
Pytanie nr 32:
Zamawiaj4cv nie posiadatlocznika, czy mohe okreslid planow4 wielko66 ttoczenia /w centymetrach
kwadratowych/, poniewaZ ta informacja jest istotna do oszacowania ceny produkcji segregator6w?
OdpowiedZ nr 32:
Segregatory majq posiadad powierzchnig tloczenia nie mniejsz4 ni| 70 cm2 zgodnie z ,,Zasadami
promocji projekt6w...", o kt6rych mowa w pkt. 5.1. niniejszego OpZ.
Pytanie nr 33:
Czy tlocznik na materialach ma dotyczyl v,yl1cznie logo Wodoci4g6w Plockich, czy wszystkich
logotyp6w zawafich na stronie ty.tulowej specyfikacji?
OdpowiedZ nr 33:
Tlocznik na materialach ma zawierad wszystkie logotypy zawarte na stronie {rtulowej specyfikacji,
rozmieszczone wg ,,zasad promocji projekt6w...", o kt6rych mowa w pkt. 5.1. opz (CzgS6III do

srwz).

Pytanie nr 34:
Czy Zamawiajqcy dysponuje systemem CMS na swojej stronie internetowej? JeSli tak, to jakim (np.
Wordpress) i czy planowana podstrona powinna operowa6 identycznym CMS-em jak strona gl6wna?
OdpowiedZ nr 34:
Planowana podstrona ma opierai sig na niezaleLnym systemie CMS.
Pytanie nr 35:
Czy w punkcie 5.3.6 dotycz4cym spotkania na zakohczenie projektu z mieszkartcami to Wykonawca
zapewnia salg dla osiedlu Borowiczki, czy jest to po stronie Zamawiaj4cego? Czy zostala dokonana
wstgpna rezerwacja sali?

OdpowiedZ nr 35:
Zgodnie z pkt. 5.3.6. OPZ (Czg#

III do SIWZ) do zadah Wykonawcy bgdzie naleLalo znalezienie i
zapewnienie sali do przeprowadzenia konferencji. Zamawiajqcy nie dokonal wstgpnej rezerwacji.
Pytanie nr 36:
Jaki format ma mie6 papier firmowy?
OdpowiedZ nr 36:
Papier firmowy ma mie6 format A4.
Pytanie nr 37:
Czy spot reklamowy telewizyjny moZe by6 emitowany w telewizji internetowej?
OdpowiedZ nr37:
Zamawiaj4cy nie dopuszcza emisji spot6w w telewizji internetowej.
Pytanie nr 38:
JeSli papier firmowy mialby lakier wybi6rczy to nie daloby sig go wloiryl do Zadnej drukarki
laserowej, zniszczy j4paroma kopiami (lakier roztopi sig i odprySnie na bgben). Czry w takimrazie
mo2na zrezygnowad z lakieru?
OdpowiedZ nr 38:
Zamawiaj1cy dopuszcza rezygnacjg z lakieru napapierze firmowym.

Pytanie nr 39:
Czy konieczne jest dostosowanie strony internetowej do przegl4darek IE6
dostosowana do nowych wersji?
Odpowiedi nr 39:
Zamaw iaj 4cy doplszcza aktualne wersj e pr ze gl4dar ek intern etowych.

i

IE7, czy moLe byt

Pytanie nr 40:
Czy konferencja z mieszkafcami ma odbywad sig w sali konferencyjnej, czy moLe byi to np. wynajgta
sala szkolna?

Odpowiedi nr 40:
Zamawiajqcy dopuszcza salg szkolnq.
Pytanie nr 41:
Kto ma poprowadzi6 spotkanie z mieszkaricami?
OdpowiedZ nr 41:
Konferencjg przeprowadzi osoba zramieniaZamawiq4cego po uprzednim przygotowaniu konferencji
przez Wykonawcg.
Pytanie nr

422

i specyfikacji zaproszeh.
Odpowiedf nr 422
Wymogi Zamawiaj4cego dotycz1ce zaproszeri: Format A5, 4 str. (lub ,{4 lamane na p6l), pelen kolor,
papier kreda, I80 gm'wrazz kopert4 (na zaproszeniu nalezy zamieSci6 odpowiednie oznakowanie,
zgodne z Wytycznymi).
Proszg o podanie wymiar6w

Pytanie nr 43:
Proszg o podanie wigkszej iloSci szczeg6l6w dotycz4cych spotu telewizyjnego - co ma sig w nim
znale26, ile ujg6 ,w jakich lokalizacjach ma by6 kgcony, czy trzeba wynaj46 aktor6w, lektora, czy
moZe to by6 animacja?
Odpowiedi nr 43:
Zamawiajqcy wymaga w spotach profesjonalnego lektora, natomiast nie wymaga aktor6w.
Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo krgcenia spot6w przez WykonawcA zar6wno w plenerze, jak i
wewn4trz budynku. W spotach maj4 znale26 sig ujgcia postgpu rob6t budowlanych realizowanych
inwestycji.
Pytanie nr 442
Zwracamy sig z proSb4 o wyja6nienie i doprecyzowanie czy Zamawiaj4cy wymaga dolqczenia
wypeinionego i podpisanego Zalycznika 3a od kazdego z podmiot6w trzecich tj. radio, telewizja,
producenci gadiet6w reklamowych, drukarnie itp.
Odpowiedf nr 442
Kahdy podmiot trzeci udostgpniaj1cy swe zasoby ma obowi4zekzloheniaZal4cznika3a
Pytanie nr 45:
Pbty CD i DVD - Czy nadruk ma by6 wykonany na samych plytach czy teL na plytach i kopertach?
OdpowiedZ nr 45:
Zamawiajqcy dopuszcza mo21iwo56 nadruku jedynie na ptytach CD i DVD.
Pytanie nr 46l.
Poz. 4. Parasol automatyczny z pokrowcem

z

-

Czy dopuszczacie Paristwo inne wykori czenie parasola -

innego tworzywa ni2 drewno lub metal przy spelnieniu innych warunk6w? Po
przeanalizowaniu szerokiej oferty parasoli istnieje problem z doborem wszystkim element6w w tym
r4czka

konkretnym zestawie.
OdpowiedZ nr 46:
Zamawiaj4cy dopuszczawykoriczenie parasola -rqczkaz innego tworzywaniz drewno lub metal.
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Pytanie nr 472
Poz. 5. Zegar Scienny - Czy zegar Scienny moie by6 wykonany tylko z tworrywa sztucznego? Na
rynku istniej problem z elementem szklanym, stqd czy mozemy zast4pi6 element szklany elementem
wizualnie przypominaj 4cym szklo, j ednak wykonanym z tw or ryw a?
Odpowiedf nr 472
Zamawiai1cy dopuszcza moZliwoSl zast4pienia elementu szklanego wizualnie pr4'pominaj4cym
szklo, wykonanym z tworzyw a.
Pytanie nr 48:
Lokalizacja konferencji: osiedle Borowiczki, sala dla min. 200 os6b - Po doglgbnym przebadaniu
rynku lokali na Osiedlu Borowiczki w Plocku informujemy,2e na tym terenie nie znajduje sig
odpowiednia sala konferencyjna, kt6ra spelnialaby okre6lone w SIWZ warunki. Szkola Podstawowa
nr 20 im. Broniewskiego r6wniez nie dysponuj e tak4 sal4. Jedyne miejsce w kt6rym moZe odbyi sig
taka konferencja to budynek Hali Sportowej zlokalizowany przy wspomnianej Szkole Podstawowej,
jednak w tym roku, prawdopodobnie w czerwcu majq zaplanowany remont, wigc sala bgdzie
niedostgpna. Proszg zatem o informacjg, czy konferencjg mo2na zorganizowa6 w lokalu znajduj4cym
sig poza osiedlem Borowiczki?
Odpowiedf nr 48:
Zamawiajqcy w przypadku braku sali dopuszcza zastosowanie hali namiotowej, zlokalizowanej na
terenie Osiedla Borowiczki. Koszt rwiqzany z ewentualnym wynajmem hali namiotowej ponosi
Wykonawca.
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