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Radom, dnia 15 grudnia 2011r. 
BZP.271.1559.2011.AK 

 
    Wszyscy Wykonawcy 

      
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę druku artykułów edukacyjnych (plakaty i kartki), 
ogłoszonego w dniu 13.12.2011r. 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: 425040-2011).  

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przesyłamy odpowiedź jaka została udzielona w związku 
z przesłanym przez wykonawcę zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w 
przetargu (pisownia oryginalna):  

PYTANIE 1: Po przeanalizowania SWIZ państwa zamówienia publicznego mam pytanie czy nie zaszła 
pomyłka co do grubości papieru w poszczególnych pozycjach. Wg naszego doświadczenia plakat powinien 
być na grubszym papierze niż kartka. Bardzo proszę więc o potwierdzenie: Plakat na papierze kreda 120g 
Kartka na papierze kreda 300 g. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w SIWZ podano gramaturę kartek i papierów prawidłowo, 
zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego, tj. gramatura plakatu-kreda 120g/m2, gramatura kartki – kreda 300 
g/m2 

PYTANIE 2: Proszę tez o informacje czy jest możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną lub faxową 
czy tylko i wyłącznie w państwa siedzibie 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z pkt. XVI.4 SIWZ Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci 
elektronicznej lub za pomocą faksu.  

PYTANIE 3: Mam pytanie dotyczące dokładnych wymiarów ulotek i plakatów. W SIWZ podają Państwo że 
plakat ma format A3 a ulotka A6. Czy te formaty uwzględniają spady czy nie? Proszę o podanie dokładnych 
wymiarów gotowego plakatu i ulotki (jakie mają być po wydrukowaniu i obcięciu) w milimetrach. Ta 
informacja jest niezbędna do prawidłowego oszacowania oferty bo od tego zależy format papieru na jakim 
będzie drukowany plakat i ulotka. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podaje wymiary plakatu i kartki po wydrukowaniu i obcięciu: plakat: format 
A3, tj. 297x420 mm; kartka: format A6, tj. 148x105 mm Podane formaty są formatami netto. 

 
                           Z up. PREZYDENTA MIASTA 
 

               Artur Ślarzyński 
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