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Wszyscy Wykonawcy 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów reklamowych 
na potrzeby Muzeum Pana Tadeusza 
 

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TRE ŚCI SIWZ 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z otrzymanymi zapytaniami do  
ww. postępowania, Zamawiający udziela wyjaśnień treści oraz dokonuje modyfikacji Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ: 
 
Pytanie nr 1: 
pytanie dot. części 6b pozycja 1 - torba bawełniana z nadrukiem - poprosimy o określenie ilości 
kolorów nadruku na torbie - pytanie dotyczy wzoru nr 1 i wzoru nr 2 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający informuje, że wyczerpujący zapis określający ilość kolorów na torbach znajduje się  
w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 będącym załącznikiem nr 6b do SIWZ. 
 
Pytanie nr 2: 
pytanie dot. części 6a 
pozycja 1 - kubeczki z wieczkiem - nasi producenci kubków nie robią wieczek na kubeczki  
o pojemności 180 ml czy wobec tego Zamawiający dopuszcza kubki o pojemności 180 ml ale bez 
wieczek? 
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.   
 
Pytanie nr 3: 
pytanie dot. części 6a 
pozycja 3 - owijki na kubki -  metodą offsetową takiej ilości producent nie wydrukuje, offset od  
20 000 sztuk, nadruk może nanieść metodą tampodruku ale wówczas ograniczy się do nadruku  
w dwóch kolorach, Czy Zamawiający dopuszcza nadruk na owijkach w dwóch kolorach? 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że informacja o wymaganym nadruku w opisie 
przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 (załącznik nr 6a do SIWZ) otrzymuje brzmienie 
następujące: 

„3. Owijki na kubki z nadrukiem 
• nadruk: jednostronny, 2 kolory (2+0), pełna powierzchnia zadruku”  

 
Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ i zostaje umieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
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