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BZP.271.1025.2011.MRS 

 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 

 

 

Dot.:  przetargu nieograniczonego na usługę składu i druku przewodnika turystycznego 

„Spacerkiem po Radomiu”, ogłoszonego w dniu 10.10.2011r. na tablicy informacyjnej 
Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie 
Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 266183-
2011). 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały 
udzielona w związku z przysłanymi przez wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 

 
 

Pytanie 1: 
Czy zamawiający dostarcza materiał do składu i druku obu wersji językowych, czy składu i druku wersji 
niemieckiej, a wersja angielska tylko do druku? Specyfikacja ujmuje to w sposób niejednoznaczny. 

Odpowiedź na pytanie 1:  

Zamawiający informuje, iż dostarczy materiał do składu i druku przewodnika w wersji niemieckiej zaś  
w wersji angielskiej dostarczy materiał tylko do druku. 

 

Pytanie 2: 
Czy materiały dostarczone będą  już przetłumaczone na język niemiecki i angielski, czy przedmiot 
zamówienia obejmuje również tłumaczenie? 

Odpowiedź na pytanie 2:  
Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje tłumaczenia, zamawiający dostarczy 
materiały przetłumaczone. 
 

Pytanie 3: 
Bardzo proszę o sprecyzowanie pojęcia „szycie blokowe” w oprawie klejonej dotyczące przewodnika 
„Spacerkiem po Radomiu” – przedmiot zamówienia (CPV: 79822000-2, 79823000-9). 

Odpowiedź na pytanie 3 :  

Zamawiający informuje, iż „szycie blokowe” w oprawie klejonej polega na zszyciu odrębnych bloków, 
które następnie należy połączyć razem z okładką za pomocą klejenia. 

 
Pytanie 4: 
Czy wersja angielska obejmuje tylko druk? Jeśli tak to z jakich materiałów? Zarówno w SIWZ projekcie 
umowy nie jest to precyzyjnie wyjaśnione – zapisy dotyczące projektu przypisane są jedynie do wersji 
niemieckiej. Czy oba albumy mają numer ISBN? 

Odpowiedź na pytanie 4:  
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Zamawiający informuje, iż wersja angielska obejmuje tylko druk z plików w programie Adobe InDesign . 
Przewodniki nie posiadają numerów ISBN. 
 

Pytanie 5: 
Czy wersja angielska będzie różnić się od wersji niemieckiej czarną maską (wymieniamy tylko teksty)? 

Odpowiedź na pytanie 5: 
Zamawiający informuje, iż wersję niemiecką przewodnika należy złożyć od początku. Wymianie mogą 
ulec niektóre zdjęcia, podpisy pod zdjęciami. Tłumaczenie wersji niemieckiej może powodować różnicę 
w ilości znaków w stosunku do wersji angielskiej. 

 

Pytanie 6: 
W odniesieniu do zapisów SIWZ w ww. postępowaniu proszę o doprecyzowanie: czy przewodnik będzie 
miał nadany nr ISBN? 

Odpowiedź na pytanie 6: 

Patrz odpowiedź na pytanie 4. 

 

 

 

 

 

 

 
Z up. Prezydenta Miasta 

Artur Ślarzyński 
Kierownik Biura Zamówień Publicznych 


