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1. Pvtanie

W pkt. 6.4.10.5 Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił promocję projektu raz
w miesiącu w sezonie rozgrywek sportowych, Zamawiający nie określił jakiego sportu dotyczą
rozgrywki i ile miesięcy trwają. W celu dokładnego oszacowania kosztów zwracamy sie prośbą
o określenie o jakiej dyscypliny chodzi lub ile miesięcy w roku trwa sezon rozgrywek.

0dpowiedź
Wybór poszczególnych dyscyplin należy do wykonawcy, pod warunkiem spełnienia wymogu zapisu
6.4,t0.5 IDW SIWZ. Zamawiający celowo wyznaczył długi, 40 dniowy termin składania ofert, aby
w5lkonawcy mogli samodzielnie poczynić niezbędne ustalenia w tym zakresie. pytanie de facto nie
jest pytaniem o wyjaśnienie SIWZ, tylko jest prośbą o ptzekazanie informacji swobodnie
dostępnych przy niedużlrm nakładzie pracy.

Tym niemniej, dla ułatwienia wszystkim wykonawcom, przedstawiamy informację uzyskaną
z Referatu Kultury, Sportu i Promocji Miasta, którą to informację należy traktować tylko
i wyłącznie jako przykładową i zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany,
ani nie v,lyłącza możliwoŚci wskazania innych dyscyplin, byleby spełniły one wymagania IDW SIWZ
pkt.6,4.10.5:

Terminarz rozgrywek sportovĘlch na sezon 2013/20t4:

Piłka ręcznamężczyzn

wrzesień - listopad 2073 - I RUNDA
luty - marzecZlI4 - II RUNDA



kwiecień - maj - RUNDA PLAY OFF / PLAY OUT

czerwiec, lipiec, sierpień, styczeń - były miesiącami wolnymi

Dodatkowo dochodzą mecze Pucharu Polski - w tym przypadku terminarz jest uzależniony od

zwycięstw. ]eżeli drużyna wygrywa przechodzi do kolejnych etapÓw rozgrywek automatycznie

otrzymuje szansę występów w kolejnych rundach.

Piłka ręczna kobiet

wrzesień - listopad 2073 -I RUNDA
styczeń - marzec2074 ,II RUNDA

kwiecień - maj - RUNDA PLAY OFF / PLAY OUT

czerwiec, lipiec, sierpień -były miesiącami wolnymi

Dodatkowo dochodzą mecze Pucharu Polski - w tym przypadku terminarz jest uzależniony od

zwycięstw, Jeżeli drużyna wygrywa przechodzi do kolejnych etapów rozgrywek automatycznie

otrzymuje szansę występów w kolejnych rundach,

Na sezon 2014/2075 dopiero będą ustalane terminarze.

Rozgrywki sportowe w mieście trwają cały rok, zgodnie z kalendarzem imprez sportowych
Ośrodka Sportu i Rekreacji. W okresie wakacji organizowane są festyny sportowo - rekreacyjne

i inne amatorskie turnieje młodzieżowo - seniorskie, skupiające dużą liczbę mieszkańców.

2. Pvtanie

W pla. 6,7 Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał makietę, W celu oszacowania kosztów
wykonania makiety oczyszcza|ni niezbędny jest rzut terenu i rzuty obiektu z podstawowymi

wymiarami dlatego zwlacamy się z prośbą o przesłaniewfw rzutów.

Odpowiedź
w celu ułatwienia szacowania kosztów
zagospodarowania terenu oczyszczalni Ścieków w

3. Pvtanie

wykonania makiety przekazujemy Projekt
Piotrkowie Trybunalskim.

PloTRKoW
TRYBUNAL§Kl

Prosimy o wyjaśnienia doĘczące zawartości wstępnej koncepcji komunikacji, punktu 6.1,t.6.:
- ile wstępnych koncepcji indywidualnej identyfikacji wizualnej ma przedstawić Wykonawca, tj. ile
różnych haseł/sloganów, etc.? |akie elementy Zamawiający rozumie pod określeniem ,,etc."?
- zadaniem Wykonawcy jest przedstawienie min. 3 propozycji/pomysłów kreaĘwnych. Prosimy
o doprecyzowanie, czy odnoszą się one do każdej koncepcji identyfikacji wizualnej, czy raczej
chodzi o 3 propozycje dla ,,skojarzenia Miasta z działalnością proeko|ogiczną" i kolejne 3 dla

,,zachęcenia i zmobilizowania mieszkańców do przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej"?

Odpowiedź
Wykonawca ma przedstawić 3 propozycje dla przekazu drugiego [zgodnie z 6,3.7,7 plrt, 4J, które
odnosić się będą zarówno do budowania świadomości proekologicznej jak i budowy
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zaangażowania społeczności lokalnej poprzez propagowanie przyłączania się do wybudowanej
sieci kanalizacylnej.

4. Pvtanie

Prosimy o doprecyzowanie punktu 6,4,B,2 Kampania w TV w zakresie liczby emisji poszczegóInych
materiałów filmowych. Obecna treść punktu 6.4,8.2 nie pozwala na dokonanie precyzylnej wyceny,
może dojść do sytuacji w której jeden z oferentów skalkuluje kilkaset emisji materiału o długości
15 minut, a inny 30 sekund. Cena będzie w obu przypadkach zupełnie inna, a media plan nie będzie
odpowiadał założeniom Zamawiającego.

Identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku punktu 6.4,8.3 Kampania w radio.
W związku z tym zwracamy się o podanie konkretnej liczby emisji poszczególnych materiałów
radiowych i filmowych

Odpowiedź
Konkretna liczba planowanych emisji poszczegó|nych materiałów radiowych i telewizyjnych winna
być sprecyzowana przez vrlykonawców fiak wynika z treści pkt. 6,4.8.2 ,,Wykonawca zaplanuje
i ,,."). Założenia zamawiającego ograniczają się z jednej strony do ujęcia wszystkich elementów
wskazanych w poszczególnych tiretach p|ł. 6,4,8.2, a z drugiej osiągnięciem zakładanych celów
kampanii. W tym kontekŚcie rzeczywiście możlivrryrm jest, że kalkulacja poszczególnych
wykonawców, co do media planów [który winien być następnie akceptowany przez
zamawiającego), będą zróżnicowane ze względu na przylęcie różnej struktury emisji
poszczególnych materiałów radiowych i filmowych, Natomiast zaznaczyć na|eży, że ocena
poszczególnych ofert nie za|eży tylko od samej ceny, ale także od zawartości merytorycznej [vide
pkt. 2 tabeli zawartej w rozdzia|e XX IDW SIWZ). Oznaczato, że to wykonawca kalkulując wszystkie
ryzyka winien zaproponować optymalną propozycję [ jak najlepszy efekt za jak najniższą cenę).
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