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Mielec, dnia 10 czerwca 2014 r. 
 

Wszyscy Wykonawcy 
uczestniczący w postępowaniu  

o udzielenie n.w. zamówienia publicznego 
znak sprawy: PUE.271.7.2014 
 
Dotyczy: Wyjaśnienie treści SIWZ i jej modyfikacja w postępowaniu – „Zakup i dostawa 

materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, 

„Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” cz IV, 

współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi 

Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca. 

 

 

Szanowni Państwo 

 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
Nr 113, poz. 0079 ze zm.) Zmawiający – Gmina Mielec, wyjaśniając treść SIWZ, na skutek pytań jakie 
wpłynęły w terminie wynikającym z ww. ustawy, wyjaśnia i w zakresie odpowiedzi na pytania, na 
podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy zmienia SIWZ w następujący sposób: 
 

PYTANIE: Ile kolorów i jaka wielkość nadruku na koszulkach?  

 ODPOWIEDŹ:  

1/ Nadruk GMINA MIELEC – klimat dla innowacji  z logiem Gminy Mielec o minimalnej 

wielkości 10cm w kolorze zgodnym z wizualizacją logotypu dostępną  na stronie 

www.gminamielec.pl. Na rękawie musi znaleźć się informacja o źródle finansowania projektu wraz 

z logotypami:  właściwego Funduszu Europejskiego oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej. Wielkość nadruku min 12 cm w kolorze czarnym.  Projekt graficzny koszulki 

powinien zostać przedstawiony Zamawiającemu w co najmniej 3 rozwiązaniach i po wyborze 

rozwiązania i jego akceptacji Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia. 

2/ Gmina Pawłów: Pełny kolor, 4 kolory. Wielkość nadruku min. 12 cm x 12 cm, pełny kolor.  

PYTANIE: Ile kolorów i jaka wielkość nadruku na kubkach?  

 ODPOWIEDŹ:  

1/ Gmina Mielec: Wielkość nadruku min 6 cm dla każdego z logotypów w kolorze zgodnie z 

wizualizacją logotypu dostępną  na stronie www.gminamielec.pl, oraz wytycznymi dotyczącymi 

promocji dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej. 

Projekt graficzny  powinien zostać przedstawiony Zamawiającemu w co najmniej 3 rozwiązaniach i 

po wyborze rozwiązania i jego akceptacji Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia. 

2/ Gmina Pawłów: Pełny kolor, 4 kolory. Wielkość nadruku min. 6 cm x 6 cm, pełny kolor. 

http://www.gminamielec.pl/
http://www.gminamielec.pl/
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PYTANIE: Ile kolorów i jaka wielkość nadruku na koszulce maskotek?  

ODPOWIEDŹ: Wielkość nadruku min 5 cm dla każdego z logotypów w kolorze zgodnie z 

wizualizacją logotypu dostępną  na stronie www.gminamielec.pl, oraz wytycznymi dotyczącymi 

promocji dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej. 

Projekt graficzny  powinien zostać przedstawiony Zamawiającemu w co najmniej 3 rozwiązaniach i 

po wyborze rozwiązania i jego akceptacji Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia 

PYTANIE: Czy czapeczki również mają mieć nadruk, jeżeli tak to proszę określić kolorystykę oraz 
wielkość nadruku? 

 ODPOWIEDŹ: Nadruk 9 cmx 4 cm jednokolorowy. 

PYTANIE: Mapa Gminy Mielec – jakiego typu ma to być mapa? Czy Państwo przekażecie mapę w 
wersji elektronicznej, czy też ma zostać przygotowana od podstaw? Proszę także o sprecyzowanie 
kwestii praw autorskich do mapy. Czy mają zostać przekazane wszystkie prawa autorskie, czy też 
wystarczy przekazanie licencji? 

 ODPOWIEDŹ: Mapa drogowo-turystyczna Gminy Mielec. Zamawiający nie przekaże mapy w 

wersji elektronicznej. W zakresie praw autorskich niezbędne informacje zawiera załącznik nr 7 do 
siwz, z którego wynika, iż wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia autorskich praw 
majątkowych oraz praw zależnych do powstałych w wyniku realizacji umowy utworów (a zatem i 
map). 

PYTANIE: Jakiego formatu mają być 2 wklejki drukowane w kolorze do Informatora o Gminie 
Grajewo? 

 ODPOWIEDŹ: Wklejki  do Informatora o Gminie Grajewo powinny być w formacie A5. 

PYTANIE: Czy pocztówki – 5 różnych wzorów – mogą być drukowane razem (w tym samym czasie)? 

 ODPOWIEDŹ: Pocztówki mogą być drukowane razem w tym samym czasie. 

PYTANIE: Proszę precyzyjnie określić kolor zadruku stron środkowych Przewodnika rowerowego 
Jacka Polakiewicza, czy ma być w pełnym kolorze, czy też tylko w jednym? 

 ODPOWIEDŹ: Kolor zadruku stron środkowych Przewodnika rowerowego Jacka Polakiewicza ma 
być w pełnym kolorze . 

PYTANIE: Czy 17 szt. tablic informacyjnych dla Gminy Mielec może być wykonane w oparciu o tę samą 
mapę, czy też mają to być szczegółowe mapy wskazanych miejscowości? Jak dokładna ma to być 
mapa? CZy Państwo udostępniacie plik z mapą?  

 ODPOWIEDŹ: Tablica informacyjna z mapą wskazanych miejscowości Gminy Mielec, powinna 

być mapą szczegółową  danej miejscowości i zawierać min. układ sieci drogowej, rys historyczny, 

zaznaczone miejsca atrakcyjne turystycznie i społecznie. Zamawiający nie udostępnia pliku z mapą.  

http://www.gminamielec.pl/
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PYTANIE: Czy mapa administracyjna Gminy Tuszów Narodowy ma być wykonana od podstaw, czy też 
dysponujecie Państwo np. wersją elektroniczną którą można wykorzystać? Jeżeli od podstaw to czy 
mają być przekazane pełne prawa autorskie? 

 ODPOWIEDŹ: Gmina Tuszów Narodowy, nie dysponuje mapą w wersji elektronicznej. Mapa  winna 
być wykonana od podstaw. W zakresie praw autorskich niezbędne informacje zawiera załącznik nr 7 
do siwz, z którego wynika, iż wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia autorskich praw 
majątkowych oraz praw zależnych do powstałych w wyniku realizacji umowy utworów (a zatem i 
map). 

PYTANIE: Czy Zamawiający opracuje i dostarczy Wykonawcy teksty w języku  
polskim do przetłumaczenia na język angielski? 
ODPOWIEDŹ: Partner Projektu opracuje i dostarczy Wykonawcy teksty w języku polskim do 
przetłumaczenia na język angielski. 

PYTANIE: Czy Zamawiający wskaże dokładnie miejsca wykonania panoram, czy  
pozostawia w tym względzie "wolną rękę" Wykonawcy określając jedynie co  
ma w spacerze się zawrzeć? 
ODPOWIEDŹ: Partner Projektu dokładnie wskaże miejsce wykonania panoram. 

PYTANIE: Prosiłbym o dokładne określenie lokalizacji gminy Pawłów - czy chodzi  
o gminę Pawłów w województwie świętokrzyskim? 

ODPOWIEDŹ: Chodzi o Gminę Pawłów, Powiat Starachowicki, Województwo Świętokrzyskie. 

Jednocześnie Zamawiający uzupełniająco wskazuje, że: 

1/ wydruk questów będących przedmiotem zamówienia w zakresie części II ma być wykonany 
w formacie A4 – full color dwustronny. 

2/ części I w pkt 15 w Kolumnie „Miejsce dostawy i dni robocze” winno być zamiast „j.w.”: 

„Gmina Pawłów 

Adres: Pawłów 56, 27-225 Pawłów 

tel. 41 272 16 14 

Godziny pracy: 7:00-15:00 

Osoba odpowiedzialna za kontakt z wykonawcą: Piotr Maj 

Dane do kontaktu:  

e-mail: urzad@gmina-pawlow.pl 

tel./fax: 41 272 16 70” 

Ponadto, wobec informacji o niezadawalającej jakości technicznej załącznika nr 1 do siwz, 
Zamawiający ponownie zamieszcza załącznik nr 1 uzupełniony o powyższe informacje. 


