
 

Znak: AG.I.272.1.3.2020                                     Kielce, dn. 24 lutego 2020 r. 
                           

 

Informacja dla Wykonawców nr 2 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia sali numer 13”, znak: AG.I.272.1.3.2020. 

 

W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 
Pytanie 1:  

„Proszę o informację, z jakiego materiału ma zostać wykonany Herb Polski. W celu poglądowym proszę 

o wskazanie modelu i nazwy producenta”.  

 

Odpowiedź: 

Herb Polski należy wykonać z płyty kompozytowej Dibond z elementami nadruku lub techniką 3D wg. 

wytycznych zawartych w Ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej oraz  

o pieczęciach państwowych z dnia 31 stycznia 1980 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 18), tekst jednolity z dnia 14 

czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509). 

 

Pytanie 2: 

„Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów dla Herbu Polski? Jeśli tak, prosimy o wskazanie”. 
 
Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów dla Herbu Polski +- 5 %.  

 

Pytanie 3: 

„Z jakiego materiału ma być wykonany napis: „WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI”? 
 

Odpowiedź:  

Napis „WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI” należy wykonać z płyty kompozytowej Dibond z elementami 

nadruku lub techniką 3D.  

 

Pytanie 4: 

„Proszę o wyjaśnienie znaczenia wymiarów dla napisu 3D „Wojewoda Świętokrzyski”. Czy wymiar 500 

mm x 200 mm x 3 mm oznacza wymiary prostokąta, w obrysie którego ma zmieścić się cały napis?”  

 

Odpowiedź:  

Wymiar 500 mm x 200 mm oznacza wymiary prostokąta, w obrysie którego ma zmieścić się cały napis 

„Wojewoda Świętokrzyski”, natomiast wymiar 3 mm oznacza grubość liter.  

 

 

 



 

Pytanie 5:  

„Proszę o wskazanie wysokości i szerokości poszczególnych liter dla napisu 3D”. 
 

Odpowiedź:  

Szerokość liter napisu 3D „Wojewoda Świętokrzyski” należy dobrać proporcjonalnie do ich wysokości. 

Cały napis powinien zmieścić się w obrysie prostokąta o wymiarach 500 mm x 200 mm.     

 

Pytanie 6:  

„Czy 2 szt. godła Polski wymagane przez Zamawiającego o wymiarach 120 mm x 140 mm są 

przeznaczone do umieszczenia na mównicach, czy stanowią dodatkowy element wyceny? Z jakiego 

materiału mają zostać wykonane. W celu poglądowym proszę o wskazanie modelu i nazwy producenta”.  

 

Odpowiedź:  

Godła Polski o wymiarach 120 mm x 140 mm w ilości 2 szt. powinny być umieszczone na mównicach. 

Godła należy wykonać z odlewu ze znalu w kolorze srebra, natomiast korona, dziób i szpony w kolorze 

złota.      

 

Pytanie 7:  

„Czy Zamawiający udostępni wzory wektorowe dla Herbu Polski i napisu? Jest to element niezbędny dla 
wyceny pozycji”.  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada wzorów wektorowych Herbu Polski i napisu.  

Wzór Herbu Polski określa załącznik nr 1 do Ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej 

oraz o pieczęciach państwowych z dnia 31 stycznia 1980 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 18), tekst jednolity z dnia 

14 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509). Parametry charakterystyczne dla liter zawarte  

są w normach rysunku technicznego. 

   

Pytanie 8: 

„Na jakim kolorze dibondu należy wykonać elementy bez nadruku?” 
 
Odpowiedź:  

Elementy bez nadruku należy wykonać w transparentnym kolorze dibondu. 

 

 


