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Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
 Na podstawie art. 38. ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie tłoczenia płyt CD, 
numer sprawy: PW/15/2013, do zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania: 
 
1. Dotyczy punktu 1.1.4 SIWZ - Co Zamawiający ma na myśli poprzez stwierdzenie „do każdego 

standardu za pośrednictwem listy wyświetlanej na stronie startowej płyty opracowanej  
w języku HTML oraz poziomu przeglądania plików”? 

 

Odpowiedź: 
Lista opracowana z wykorzystaniem języka HTML zostanie sporządzona przez Zamawiającego  
i dostarczona Wykonawcy na nośniku master wraz z plikami standardów. Dostęp do każdego  
z 300 plików PDF musi być realizowany za pośrednictwem wymienionej listy, wyświetlanej na stronie 
startowej płyty, a także niezależnie od listy, z poziomu Eksploratora Windows i innych programów 
umożliwiających przeglądanie zawartości dysków. 

 
2. Dotyczy punktu 1.3.2 SIWZ – Wymiary kartonu jakie zostały określone nie zmieszczą wskazanej ilości 

płyt. Prawidłowe wymiary to 261/260/129. Czy można zastosować takie kartony? 
 

Odpowiedź: 
Podany w SIWZ wymiar pudełka: 24,5x22,5x12,5 cm jest minimalnym wymiarem wewnętrznym 
kartonu zbiorczego. Płyty muszą być opakowane w sposób trwały i umieszczone w kartonie 
w 2 rzędach po 150 szt. w rzędzie - Wykonawca musi tak dostosować ostateczny wymiar pudełka, aby 
warunek ten był spełniony. 

 
3. Dotyczy punktu 1.4.5 SIWZ – Proszę o podanie miejsca dostawy, czy jest tam możliwość dojazdu 

samochodem ciężarowym, czy wymagana jest winda w samochodzie, na którym poziomie znajdują się 
pomieszczenia do składowania produkcji? 

 

Odpowiedź: 
Dostawa płyt będzie do siedziby Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, ul. Pułaskiego 6/10,  
26-600 Radom. Miejsce składowania płyt znajduje się na poziomie zerowym. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za dostarczenie płyt do wyznaczonego pomieszczenia. 
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