
 

        Chorzów, dnia 25.11.2015 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy:   

UE/JRP/273/2012, UE/JRP/260/2015. 

 

 

W związku z pytaniem wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: Działania promocyjne i informacyjne związane  

z realizowanym przez Tramwaje Śląskie S.A. Projektem pn.: „Modernizacja infrastruktury 

tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

oraz „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”, współfinansowanym przez Unię Europejską 

ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

w związku z umową o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-012/11-00 oraz umową  

nr POIS.07.03.00-00-038/13 – dostawa gadżetów – nr sprawy: UE/JRP/273/2012, 

UE/JRP/260/2015, wyjaśniam 

 

Pytanie 1:  

Zwracam się o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ w poniższym zakresie. 

Część 2 – dostawa gadżetów dla Projektu II  

pozycja 2 tabeli 

Skakanka dziecięca  

Wskazane przez Zamawiającego wymiary zgadzają się z wymiarami podawanymi przez 

producentów i dystrybutorów skakanek jednak faktyczne minimalne wymiary dla skakanki to 

ok. 120x34x29mm. 

Czy Zamawiający zmieni w tym zakresie opis przedmiotu zamówienia? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza minimalne wymiary dla artykułu pn. skakanka dziecięca ok. 

120x34x29mm, jednocześnie podtrzymując wymiary podane w OPZ. 

 

Pytanie nr 2 

pozycja 3 tabeli 

Skakanka cyfrowa 

Wskazane przez Zamawiającego wymiary zgadzają się z wymiarami podawanymi przez 

producentów i dystrybutorów skakanek jednak faktyczne minimalne wymiary dla skakanki to 

ok. 3200x180x33mm. 

Czy Zamawiający zmieni w tym zakresie opis przedmiotu zamówienia? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza minimalne wymiary dla artykułu pn. skakanka cyfrowa ok. 

3200x180x33mm, jednocześnie podtrzymując wymiary podane w OPZ. 

 



 

 

 

Pytanie nr 3 

pozycja 4 tabeli 

Koszyk na zakupy – składany 

We wskazanych przez Zamawiającego wymiarach wkradła się omyłka pisarska. Zamawiający 

podaje wymiary około 1.9cm x 5,25cm x 29cm (złożony) powinno być około 1.9cm x 52,5cm x 

29cm 

Czy Zamawiający zmieni w tym zakresie opis przedmiotu zamówienia? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza dla artykułu pn. koszyk na zakupy – składany wymiary ok. 1.9cm x 

52,5cm x 29cm 

  

 

Pytanie nr 4 

pozycja 5 tabeli 

Notes magnetyczny  

pozycja 12 tabeli 

Magnes w kształcie tramwaju  

Wskazane powyżej notes i magnes są wzorami indywidualnymi dlatego też nie występują m.in. 

w wymiarach podanych przez Zamawiającego.   

Możliwość wykonania notesu oraz magnesu powstaje dopiero po złożeniu Zamówienia dlatego 

też nie jest możliwym dołączenie do oferty produktu w jego ostatecznej formie.  

Czy dla wskazanych pozycji do oferty należy dołączyć egzemplarz (w dowolnym kształcie i 

wymiarze) umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z rodzajem materiału, techniką, 

jakością i estetyką wykonania? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dopuszcza dla artykułów pn. notes magnetyczny i magnes w kształcie tramwaju 

egzemplarze próbne w dowolnym kształcie i wymiarze umożliwiające zapoznanie się z rodzajem 

materiału, techniką, jakością i estetyką wykonania. 
 

 

 

 


