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Wyjaśnienie i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2, 4 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 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”, Część II – materiały promocyjne” 
 

I. Pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami  
Pytanie nr 1: 
„W SOPZ, zarówno w przypadku folderów jak i albumu, jest informacja o „druku cyfrowym”. 
Przy tych nakładach, odpowiednio 30 tys. i 1 tys. egz. druk cyfrowy jest nieopłacalny 
ekonomicznie w porównaniu z drukiem offsetowym. Czy w związku z tym mogą Państwo 
potwierdzić, że zarówno folder jak i album, mają być wydrukowane techniką druku 
cyfrowego?” 

Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązanie polegające na wydruku zamawianych 
materiałów promocyjnych z wykorzystaniem metody druku cyfrowego lub offsetowego bez 
wymogu wydruku wszystkich zamawianych materiałów jedną metodą druku. 
 

II. Zakres zmian SIWZ: 
Zmiana treści załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), 
w Rozdziale IV „TECZKA NA MATERIAŁY PROMOCYJNE PROMUJĄCE TRASY ROWEROWE 
PROJEKTU W GMINIE WIETRZYCHOWICE – NAKŁAD 250 SZT.” ust.2  pkt 3) lit d dokonuje się 
następujących zmian: 

 
Było: 

d) druk mapy: druk jednostronny, druk cyfrowy (mat)., druk pełen kolor 4 + 0 CMYK, 
  
Powinno być: 

d) druk teczki: druk jednostronny, druk cyfrowy (mat)., druk pełen kolor 4 + 0 CMYK, 
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Otrzymują: 
1. Strona internetowa Zamawiającego, 
2. Aa. 

 


