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Wykonawcy ubiegający się 

o zamówienie 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: „Realizacja wydarzenia Miasteczko Europejskie – 15 lat Polski w Unii Europejskiej” 

 
WYJAŚNIENIE 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający, informuje iż w ww. postępowaniu został złożony wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), 
Zamawiający przedstawia treść zapytania i udziela następującego wyjaśnienia: 

Pyt. nr 1 
Czy nadruku logotypów można dokonać na koszulce breloczka, a tym samym zrezygnować 
z tasiemki? Poniżej przykład. 

 

Odp.: 
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość nadruku logotypów na koszulce breloczka.  

Pyt. nr 2 
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem pendrive zabezpieczony hasłem? 
Odp.: 
Zamawiający w kwestii dotyczącej zabezpieczenia pendrive hasłem informuje, że rezygnuje z tego 
wymogu. 
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Pyt. nr 3 
Czy koszulka może mieć wyższą gramaturę niż 165 g/m 
Odp.: 
Zamawiający dopuszcza wyższą niż 165 g/m, gramaturę koszulki. Zamawiający nie dopuszcza 
gramatury niższej 
 
Pyt. nr 4 
Czy opakowania krówek, również mają zawierać logotypy? 
Odp.: 
Zamawiający nie wymaga logotypów na opakowaniach krówek. 
 
Pyt. nr 5 
Czy torby mogą być wykonane z bawełny czy muszą być jutowe? 
Odp.: 
Zamawiający wymaga toreb jutowych, wzmocnionych poprzez wewnętrzne laminowanie. Zgodnie  
z wymaganiami zał. nr 4 do SIWZ SOPZ (rozdz. I, pkt 6 ppkt e). 
 
Pyt. nr 6 
Czy budżet zamówienia jest jawny? 
Odp.: 
Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 138.200,00 zł netto. Informacja na ten temat została 
opublikowana na BIP Zamawiającego w dn. 5.04.19 r. 
 
Pyt. nr 7 
Czy opiekę medyczną może zapewnić ratownik medyczny? 
Odp.: 
Tak, opiekę medyczną może zapewnić ratownik medyczny. 
 
Pyt. nr 8 
Czy każdy z namiotów ma mieć po jednej ścianie z banerem (co daje 7 bannerów) 
Odp.: 
Tak, Zamawiający wymaga po jednej ścianie namiotu z banerem. Łącznie 7 banerów, zgodnie  
z wymaganiami zał. nr 4 do SIWZ SOPZ (rozdz. I, pkt 1 ppkt a) oraz rozdz. I, pkt 2 ppkt a).  
 
Pyt. nr 9 
Czy po stronie Wykonawcy jest wywóz śmieci? 
Odp.: 
Tak, Wykonawca ma obowiązek zapewnić kosze na śmieci, a według Zamawiającego oznacza 
to podstawienie i zabranie (pełnych) wszystkich 12 szt. koszy, zgodnie z wymaganiami zał. nr 4 do 
SIWZ SOPZ (rozdz. I pkt 1 ppkt d). 
 
Pyt. nr 10 
Jaki jest czas, do którego można zadawać pytania? 
Odp.: 
Zgodnie z rozdz. VII pkt 7 i 8 SIWZ, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 
treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 



 

 
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 63 00, fax 61 626 63 01 

www.wrpo.wielkopolskie.pl 

Uwzględniając powyższe Zamawiający ma obowiązek odpowiedzieć na wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ, jeśli wniosek wpłynie do Zamawiającego do dnia 8 kwietnia 2019 r. 
 
Pyt. nr 11 
Dlaczego krówki i monety czekoladowe mają być pakowane po 2-4kg? 
Odp.: 
Zamawiający wymaga dostarczenia słodyczy w opakowaniach zbiorczych 2-4 kg, ze względów 
logistycznych i organizacyjnych. Zamawiający dopuszcza zapakowanie ww. słodyczy również 
w opakowania o wadze do 5 kg. 
 
 
Powyższe należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 
 
Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
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