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Warszawa, dnia 19 grudnia 2017 r.

BAF-WZPL.253.22.2017.3.ASz

WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowanie pn. „Wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-
promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach 
Projektu Kampania Kolejowe ABC” 
- nr sprawy: BAF-WZPL.253.22.2017

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 
pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: 
Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, przekazuje treść pytań wniesionych 
w okresie od  14 grudnia 2017 r. do 18 grudnia 2017 r. wraz z wyjaśnieniami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie 1:
Proszę o wskazanie miejsca projektu maskotki małej i dużej w pozycji siedzącej. Nie ma 
w księdze wizualizacji.
Odpowiedź:
W Księdze Identyfikacji Wizualnej nie ma projektu Rogatka w pozycji siedzącej.
Postać, powinna być w pozycji siedzącej, z nogami wyprostowanymi przed sobą tak jak 
przykładowa maskotka na zdjęciu poniżej (Uwaga: zdjęcie nie przedstawia rzeczywistego 
bohatera, jest to wyłącznie fotografia poglądowa maskotki w pozycji siedzącej). Stopy 
Rogatka powinny być okrągłe, od spodu wykonane z takiego samego materiału co reszta 
maskotki, w takim samym kolorze. Noga zakończona  białymi pazurami, wykonanymi 
z miękkiego, gładkiego pluszu, które nie mogą stanowić odstającego elementu. Należy 
zachować proporcje i wygląd zawarty w Księdze Identyfikacji Wizualnej na str. 8.
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Fotografia poglądowa maskotki w pozycji siedzącej

Pytanie 2:
Proszę o doprecyzowanie wielkości maskotki od głowy do nóg. Proszę o potwierdzenie, 
że 15 cm w przypadku malej maskotki i 40 cm w przypadku dużej maskotki - dotyczy 
wielkości od głowy do podłoża (bez rogu), jaką należy założyć wielkość nóg?
Odpowiedź:
Proporcje bohatera Kampanii znajdują się w Księdze Identyfikacji Wizualnej na stronie 8. 
Na podstawie podanych proporcji należy wykonać nogi maskotki. Podane wielkości 15 cm 
w przypadku małej maskotki i 40 cm w przypadku dużej, to wielkości od czubka głowy 
do podłoża (bez rogu).

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

PRZEMYSŁAW SKUBISZ
DYREKTOR DEPARTAMENTU PRAW 

PASAŻERÓW
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./
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