Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wraz z dostawą materiałów promocyjnych
Powiatu Poznańskiego, z podziałem na 4 części
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasze pismo:
ZP.3432-03-01/09
l.dz.: ZP.KW-00056/09

Data:
03.04.2009 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, Ŝe do Zamawiającego wpłynęły zapytania
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
ZAPYTANIA:
1. Na jakiej wysokości znajdują się miejsca do mocowania banerów zamawianych w części 3 oferty. Proszę
o przesłanie faksem zdjęcia z zaznaczonym miejscem /wyrysowanie/. W wycenie naleŜy uwzględnić
rodzaj uŜywanego sprzętu, stopień trudności prac montaŜowych.

1

2

2. Czy referencje, które będą w części 1 mogą być uŜyte jako dokument do części 4?
3. Czy jeden dokument moŜe być uŜyty w róŜnych częściach przetargu?
4. Bardzo proszę o wyjaśnienie, czy Grafika do Roll-up’ów z części I i IV SIWZ jest dwustronna czy teŜ

jednostronna. Ma to wpływ na cenę całego systemu.
ODPOWIEDZI:
1. PoniŜej zamieszczam zdjęcia oraz rysunek techniczny konstrukcji na której będą eksponowane banery –

wraz z podanymi szczegółowo wymiarami. Element nr 5 czyli siatka stalowa jest moŜliwa do
zdemontowania. Obecnie jest przymocowana na śruby.
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2. Zamawiający dopuszcza by te same dokumenty (np. referencje) potwierdzające, naleŜyte wykonanie prac

wskazanych w wykazie zrealizowanych usług, zostały uŜyte do większej niŜ jedna liczby części, jeŜeli
potwierdzą spełnienie warunków udziału w postępowaniu dla kaŜdej z części, do której Wykonawca
składa ofertę, oddzielnie.
3. Wykonawca winien załączyć do kaŜdej z części oddzielnie następujące dokumenty:

− wykaz usług, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3 SIWZ;
− przykładowe fotografie i projekty graficzne wykonanych prac, o których mowa w rozdziale V pkt 1
ppkt 4 SIWZ;
− formularz ofertowy, o którym mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 1 SIWZ.
Pozostałe wymagane przez Zamawiającego dokumenty mogą być złoŜone wspólnie do większej niŜ jedna
liczby części.

4. Grafika roll-up’ów jest jednostronna.

W związku z powyŜszymi zapytaniami i odpowiedziami, zgodnie z art. 38 ust. 6 cytowanej ustawy
Zamawiający, przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert. Wyznaczone zostają nowe terminy:
− składania ofert – 09.04.2009 r. o godz. 11:00;
− otwarcia ofert – 09.04.2009 r. o godz. 11:05.
Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

60–509 Poznań, ul. Jackowskiego 18
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