
Kielce, 23.05.2009 r.  
 
 

 
Do uczestników postępowania 

Znak :AK.ZP/241/1/2009 
 
 
 Dotyczy: postępowania nr AK/ZP/241/1/09 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę instrumentów muzycznych do Filharmonii Świętokrzyskiej  
im. O. Kolberga w Kielcach”. 
 
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach uprzejmie informuje, Ŝe na zgłoszoną pisemną 
prośbę o wyjaśnienie z 22.05.2009 udziela wyjaśnienia w oparciu o art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.07.223.1655 ze zm.): 
 
Prośba o wyjaśnienie lub uściślenie opisu przedmiotu zamówienia. 
 W nawiązaniu do załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę instrumentów muzycznych do Filharmonii Świętokrzyskiej  
im. O. Kolberga w Kielcach”. /Znak sprawy AK/ZP/241/1/09/ w punkcie dotyczącym opisu 
przedmiotu zamówienia w części  A- zadanie I i części C- zadanie III, proszę o wyjaśnienie jakie 
futerały opisał Zamawiający wraz z wykazanymi w siwz instrumentami. 
 
Zarówno dla części A- zadanie I jak i części C- zadanie III moŜliwe jest zaoferowanie wątpliwej 
jakości, tanich futerałów produkowanych z tkanin włókienniczych. Dokładne określenie jaki futerał 
oczekuje zamawiający wraz instrumentem, czy oryginalny oferowany przez producenta, czy nie 
oryginalny wyeliminuje ewentualne nieporozumienia. WaŜnym jest takŜe określenia materiału 
zewnętrznego z jakiego ma być wykonany taki futerał, materiału usztywniającego i wymogów jakie są 
przy nim stawiane. 
 
W przypadku części C- zadanie III proszę jeszcze o uściślenia, czy instrument ma posiadać fabryczny 
flipper czy nie ma on być zamontowany? 
 
Wyjaśnienie:  
 
Do części A- zadanie I – Zamawiający na wniosek pytającego dotyczący parametru technicznego 
określonego jako „futerał” w zał. Nr 1 Specyfikacja Techniczna do SIWZ uściśla, Ŝe ma być to 
oryginalny twardy futerał. 
 
Do części C- zadanie III – Zamawiający na wniosek pytającego dotyczący parametru technicznego 
określonego jako „usztywniony futerał typu GIG-BAG z moŜliwością noszenia na plecach” w zał. Nr 
1 Specyfikacja Techniczna do SIWZ uściśla Ŝe ma być to oryginalny usztywniony futerał typu GIG-
BAG z moŜliwością noszenia na plecach i podaje jako przykładowy futerał firmy Marcus Bonna Gig-
Bag MB-2. 
 
Dotyczy flippera część C - zadanie III Waltornia 
Zamawiający w zał. nr 1 Specyfikacja Techniczna (do SIWZ) określił wymagane parametry techniczne 
niezbędne do realizacji tej części zamówienia.  
 
      Jacek Rudnicki 
      Zastępca Dyrektora  
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