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TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 
Siedziba i biuro stowarzyszenia: ul. Wałowa 2/12, 33-100 Tarnów 

adres do korespondencji: Rynek 7, 33-100 Tarnów  
www.lot.tarnow.pl        e-mail: lottot@wp.pl 

KRS: 0000380404,   NIP: 8733246592,   REGON: 121867751 
 

 
Tarnów, dnia 03.08.2020 r. 

2/2020/RPOWM 
 

Wyjaśnienie i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz 
ogłoszenia 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2, 4 oraz 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) Zamawiający – Tarnowska Organizacja Turystyczna 
przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz  
z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmian w SIWZ i ogłoszeniu w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie projektu graficznego, skład, przygotowanie 
do druku, druk i dostawa materiałów promocyjnych dotyczących Projektu pn. Zintegrowany produkt 
turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza” - Mapy rowerowe” 
 

I. Pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami  
 
Pytanie nr 1: 
„Mapy rowerowe dla dzieci (część III OPZ) 

a. Jaki jest zasięg przestrzenny i orientacyjna skala każdej z map? 

b. Czy grafika map powinna być podobna do mapy przygotowanej dla LGD Kraina Trzech 
Rzek, czy też na „zwykłym” podkładzie mapowym mają się znaleźć rysunki atrakcji, 
infrastruktury rowerowej? 

c. Ile takich rysunków jest przewidziane na każdej z map?” 

Odpowiedź nr 1: 

a) Wymaga się by 3 mapy obejmowały zasięgiem łączny obszar partnerów realizujących 
projekt tj. Miasto Tarnów, powiat tarnowski (Gmina Wietrzychowice i Gmina Tarnów), 
powiat brzeski (Gmina Brzesko, Gmina Borzęcin, Gmina Dębno i Gmina Szczurowa), 
pozostałe 3 mapy - poszczególne powiaty tj. 1 mapa: Miasto Tarnów, 1 mapa: powiat 
tarnowski (Gmina Tarnów i Gmina Wietrzychowice), 1 mapa: powiat brzeski (Gmina 
Brzesko, Gmina Borzęcin, Gmina Dębno i Gmina Szczurowa). 

Odpowiedni dobór skali należy do obowiązków Wykonawcy. 

b) Grafika map powinna być podobna do mapy przygotowanej dla LGD Kraina Trzech 
Rzek, o której mowa w treści załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

c) Wymaga się umieszczenia minimum 10 rysunków, o których mowa w rozdziale III ust. 
1 pkt 2 lit c i d  na każdym z 6 projektów graficznych z zastrzeżeniem, że rysunki mają 
być różne dla każdego z projektów graficznych. 

 
Pytanie nr 2: 
W umowie w par. 3 pkt. 1 znalazł się zapis „Opracowane Projekty graficzne map Wykonawca 
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prześle na adres e-mail Zamawiającego ……@…………… do akceptacji, w terminie 7 dni 
roboczych od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego tekstów i materiałów 
graficznych, zgodnie z § 2 ust. 2.”. Dlaczego Zamawiający określił tak krótki termin (7 dni 
roboczych) na przedstawienie kompletnego projektu 8 map (dodatkowo jeszcze 1 planu 
miasta). Wykonawcy nie posiadający dokładnie takich map nie są w stanie przedstawić projektu 
w tak krótkim czasie. 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający zmienia termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ - wzór 
umowy na 21 dni i w związku z tym dokonuje stosownych zmian w załącznik nr 5 do SIWZ - 
wzór umowy. 

 
Pytanie nr 3: 
„Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie pewnej kwestii technicznej. W opisie 
przedmiotu zamówienia napisano, że mapa o wymiarach 47 cm x 67 cm (format B2) ma zostać 
złożona w harmonię do formatu 24 cm x 11,3 cm. Niestety nie istnieje możliwość złożenia 
arkusza B2 w harmonijkę o podanych wyżej wymiarach. 
Uprzejmie proszę o sprawdzenie formatu arkusza, wymiaru końcowego oraz ilości łamów 
poziomych i pionowych. 
 

Odpowiedź nr 3 

Wymiary 47 cm x 67 cm, o których mowa w  załączniku nr 1 do SIWZ - OPIS SZCZEGÓŁOWY 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA rozdział I ust. 2. pkt 3 lit a oraz rozdział II ust. 2 pkt 3 lit a mają 
formę orientacyjną. W związku z tym Zamawiający dookreśla tolerancję podanych wymiarów 
tj. dopuszcza się dostawę map o wymiarach w przedziale 46 cm - 51 cm x 66 cm - 71 cm. 
Łamanie arkusza B2 w harmonię ma posiadać jedno łamanie krótszej krawędzi oraz pięć łamań 
dłuższej krawędzi – tak aby mapa po złożeniu miała wymiary w przedziale 23,00 cm - 25,50 cm 
x 11,00 cm -11,84 cm. 

II. Dodatkowe sprostowanie: 
 

Zamawiający doprecyzowuje, iż ewentualne pozyskanie podkładów mapowych do 
wykorzystania przy realizacji zamówienia jest obowiązkiem Wykonawcy. 

III. Zakres zmian SIWZ: 
Zmiana treści załącznika nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) w zakresie : 

 
I. MAPA ROWEROWA „TRASY ROWEROWE POGÓRZA” – NAKŁAD 200 000 SZTUK, w ust. 2 pkt 

3 lit a: 
 
Było: 
a) format mapy: 47 cm x 67cm (format B2) - mapa powinna być składana maszynowo  

w harmonię do formatu 24 x 11,3 cm, 
Powinno być: 
a) format mapy: w przedziale 46 cm - 51 cm x 66 cm - 71 cm (format B2) - mapa powinna być 

składana maszynowo w harmonię do formatu o rozmiarach w przedziale 23,00 cm - 25,50 cm 
x 11,00 cm -11,84 cm. Łamanie arkusza w harmonię ma posiadać jedno łamanie krótszej 
krawędzi oraz pięć łamań dłuższej krawędzi.  

 
 
II. MAPA ROWEROWA GMINY BORZĘCIN – NAKŁAD 500 SZTUK  w ust. 2 pkt 3 lit a: 
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Było: 
a) format mapy: 47 cm x 67cm (format B2) - mapa powinna być składana maszynowo  

w harmonię do formatu 24 x 11,3 cm, 
Powinno być: 
a) format mapy: w przedziale 46 cm - 51 cm x 66 cm -71 cm (format B2) - mapa powinna być 

składana maszynowo w harmonię do formatu o rozmiarach w przedziale 23,00 cm -25,50 cm 
x 11,00 cm -11,84 cm(,. Łamanie arkusza w harmonię ma posiadać jedno łamanie krótszej 
krawędzi oraz pięć łamań dłuższej krawędź  

 
III. MAPY ROWEROWE RYSOWANE DLA DZIECI – NAKŁAD ŁĄCZNY  6 000 SZTUK ust.1 zdanie 

pierwsze: 
 
Było: 
1. Projekty graficzne map rowerowych rysowanych dla dzieci (jednostronnych) 

Wykonawca przygotuje 6 (sześć) różnych projektów graficznych mapy ilustrowanej dot. 
różnych (wskazanych przez Zamawiającego) odcinków tras rowerowych Subregionu 
Tarnowskiego objętych Projektem, zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

 
Powinno być: 
1. Projekty graficzne map rowerowych rysowanych dla dzieci (czarno białych, jednostronnych) 

Wykonawca przygotuje 6 (sześć) różnych projektów graficznych mapy ilustrowanej  
– czarno-białych kolorowanek dla dzieci, dot. różnych (wskazanych przez Zamawiającego) 
odcinków tras rowerowych Subregionu Tarnowskiego objętych Projektem, zgodnie  
z poniższymi wymaganiami: 

 
 

III. MAPY ROWEROWE RYSOWANE DLA DZIECI – NAKŁAD ŁĄCZNY  6 000 SZTUK ust. 2 pkt 3 lit 
b: 

 
Było: 
b) druk mapy: druk jednostronny, druk cyfrowy (mat)., druk pełen kolor 4 + 0 CMYK, 

 
Powinno być: 
b) druk mapy: druk jednostronny, druk cyfrowy (mat)., druk czarno-biały 1 + 0 CMYK, 

 
 
Zmiana treści załącznika nr 5 do SIWZ - wzór umowy w zakresie § 3 ust. 1 
 

Było: 
1. Opracowane Projekty graficzne map Wykonawca prześle na adres e-mail 

Zamawiającego ……@…………… do akceptacji, w terminie 7 dni roboczych od daty 
przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego tekstów i materiałów graficznych, zgodnie  
z § 2 ust. 2.  

 Powinno być: 
1. Opracowane Projekty graficzne map Wykonawca prześle na adres e-mail 

Zamawiającego ……@…………… do akceptacji, w terminie 21 dni roboczych od daty 
przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego tekstów i materiałów graficznych, zgodnie z § 
2 ust. 2.  

 
 
Zmiana treści SIWZ  - X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust 1 i 5 
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Było: 
1. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem Wykonanie projektu graficznego, skład, 

przygotowanie do druku, druk i dostawa materiałów promocyjnych dotyczących Projektu 
pn. Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe 
Pogórza” - Mapy rowerowe” oraz nazwą i adresem Wykonawcy należy składać  
w Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, ul. Wałowa 2/12, 33-100 Tarnów, do dnia 06 sierpnia 
2020 r., do godz. 11:00. Zamawiający zaleca składanie ofert za pośrednictwem Poczty 
Polskiej lub innej firmy kurierskiej. 

… 
5. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w sali konferencyjnej Tarnowskiego Centrum Informacji 

(II piętro, sala 26), Rynek 7, 33-100 Tarnów, w dniu 06 sierpnia 2020 r., o godz. 11:30 . 
 
Powinno być: 
1. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem Wykonanie projektu graficznego, skład, 

przygotowanie do druku, druk i dostawa materiałów promocyjnych dotyczących Projektu 
pn. Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe 
Pogórza” - Mapy rowerowe” oraz nazwą i adresem Wykonawcy należy składać  
w Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, ul. Wałowa 2/12, 33-100 Tarnów, do dnia 10 sierpnia 
2020 r., do godz. 11:00 . Zamawiający zaleca składanie ofert za pośrednictwem Poczty 
Polskiej lub innej firmy kurierskiej. 

… 
5. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w sali konferencyjnej Tarnowskiego Centrum Informacji 

(II piętro, sala 26), Rynek 7, 33-100 Tarnów, w dniu 10 sierpnia 2020 r., o godz. 11:30 . 
 
 

IV. Zakres zmian w ogłoszeniu: 
 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający, na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dokonuje zmian w treść ogłoszenia 

W związku z powyższym dokonuje się sprostowania treści ogłoszenia nr 567722-N-2020 z dnia 
2020-07-29 r.. 

 
W wyniku dokonanej zmiany sekcja IV.6.2)  ogłoszenia otrzymują odpowiednio brzmienie: 

Było: 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-
08-08, godzina: 11:00, 

 
Powinno być: 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-
08-10, godzina: 11:00, 
 
 

            
         Prezes Zarządu                                              Skarbnik Zarządu 

                                   Tarnowska Organizacja Turystyczna              Tarnowska Organizacja Turystyczna 
 
                                                    Marcin Pałach                                                      Jan Czaja 

 
 

 
Otrzymują: 
1. Strona internetowa Zamawiającego, 
2. Aa. 
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