
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akademia Sztuk Pięknych 

im. Władysława Strzemińskiego 
w Łodzi 

ul. Wojska Polskiego 121 
PL 91-726Łódź 

tel. 42 l 25 47 400 
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Łódź, dn. 02.08.2019 r. 

 
Do wszystkich Wykonawców 
przedmiotowego postępowania 
 

Sprawa:  KBZ.261.43.2019 
 
Dotyczy: Nadruk na fartuchach wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych 

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 
 
 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  
(tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Akademia Sztuk Pięknych  
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zawiadamia, że w dniu 31.07.2019r. zostały złożone 
następujące pytania do SIWZ:  

Pytanie 1 
W załączniku - plik "wizualizacja.pdf" są oznaczone wymiary A oraz B fartucha. Poproszę o podanie 
jego wymiarów w celu określenia wymiarów nadruku. 
Załącznik nr 1 – zdjęcie z zaznaczonymi wymiarami 
Odpowiedź 1 
Wymiary A 79 cm, B 70 cm. 
 
Pytanie 2 
2. Czy projekt będzie realizowany na wykrojach fartuchów - wyciętym elemencie z tkaniny, do 
którego dopiero po wykonaniu nadruku zostaną doszyte występujące na wizualizacji kieszenie? 
Odpowiedź 2 
Tak, druk wykonany będzie na wykrojonym i uszytym fartuchu. Po nadruku naszywane będą 
kieszenie. 
 
Pytanie 3 
3. Czy wykroje przygotowane do odbioru będą zapakowane w sześcienny karton zabezpieczony do 
transportu firmą kurierską? 
Odpowiedź 3 
Tak, fartuchy będą zapakowane w kartonowe pudełko i przygotowane w odpowiedni sposób do 
transportu. 
 



  

Pytanie 4 
Kolory Pantone do druku zostały określone z wzornika CMYK Color Guide Coated. W specyfikacji 
wyraźnie zaznaczona jest konieczność druku sitodrukiem, w związku z czym czy posiadają Państwo 
/ mogą określić kolory we wzorniku Pantone + Solid Coated. Jest to odpowiedni technicznie 
wzornik do określania kolorów druku sitodrukowego farbami plastizolowymi. 
Odpowiedź 4 
Nie posiadamy wzornika Pantone + Solid Coated. Wybrany w postępowaniu Wykonawca na etapie 
realizacji umowy otrzyma od Zamawiającego wzorcowy fartuch z nadrukiem i na tej podstawie 
będzie zobowiązany określić kolory Pantone + Solid Coated. 
 

Niniejszym serdecznie Państwu dziękuję za zgłoszone pytania. 
 

 Z poważaniem 
                W imieniu Zamawiającego  
 

/…/ Jolanta Rudzka Habisiak 
             REKTOR ASP 

 


