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Wrocław, dnia 21.01.2014  r. 

 
 

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 
 

 

 
Zmiana treści siwz i ogłoszenia  

 

DZP-2621-1/2014 
 
 

Wydruk zaproszeń, plakatów, folderów, katalogu, ulotki wraz z dostawą na wystawy 
organizowane w ZNiO: 

1)  „ Historia rękopisu Pana Tadeusza – teksty, konteksty, realia. II odsłona”;  
2) „Portret staropolski. Genealogia rodu Sapiehów”;  

3)  „Ossolineum było  dla mnie drugim  domem  rodzinnym.”  Sapiehowie i  Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich 

4) „Władysław Bartoszewski w karykaturze” 
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 

113, poz. 759 z późn. zm.) do  Zamawiającego wpłynęły zapytania. 

 

 

 

Poniżej Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.   

 

 

1. Folder do wystawy "Historia Rękopisu Pana Tadeusza" posiada nr ISBN lub ISSN? 

 Odp. Posiada ISBN. 
 

2. Katalog dla dzieci czesc II i III posiadają nr ISBN lub ISSN? 

 Odp. Posiada ISBN.  
 

3. Folder do wystawy "Portret Staropolski" posiada nr ISBN lub ISSN? 

 Odp. Posiada ISBN. 
 

4. Folder do wystawy "Władysław Bartoszewski w karykaturze" posiada nr ISBN lub ISSN? 

Odp. Posiada ISBN. 
 

5. Bardzo proszę o wyjaśnienia dotyczące puntu B podpunkt 2 Folder, w specyfikacji ma on rozłożony format 

320x464 jest dwukrotnie bigowany najpierw po krótkim boku a następnie po długim boku więc robi się nam z tego 

zbigowana i złożona ulotka. Bo jeżeli złożyć to według Państwa sugestii to nie można tego otwierać  i nie wiem czy 

dobrze rozumiem Państwa intencje bo tak złożona ulotka ma być włożona w "okładkę"  ale nie za bardzo rozumiem 

 w jaki sposób bo wypadnie a po drugie nie ma napisane w tym punkcie o żadnej oprawie więc jak to ma się trzymać 
wewnątrz?? 

Chyba, że  jest to folder (o to Państwu chodzi) w formacie 168x240 4 str. okładki + 8 str. środków w formacie 

160x232 w oprawie broszurowej ?? 

Odp.  
Materiał w formacie 320x464 („środki”) oraz materiał w formacie 240x336 („okładka”) nie 
będą ze sobą w żaden sposób fizycznie zintegrowane. Zbigowane i złożone „środki” mają 
być tylko włożone do zbigowanej i złożonej „okładki”. Kwestię kolejności bigów 



„okładki” chcielibyśmy jeszcze zostawić otwartą, a decyzję podjąć po konsultacji z 
Wykonawcą, tuż przed przygotowaniem plików produkcyjnych. 
 

6. Nigdzie w wymienionych pracach nie ma konieczności wykorzystanie niciarki więc dlaczego wymagają Państwo 

taką maszynę w specyfikacji?? Bo jeżeli mają Państwo na myśli oprawę broszurową to wystarczy linia do oprawy 

zeszytowej a nie niciarka. 

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymóg, dodatkowo wprowadza  wymóg dysponowania  lub zapewnienia 
dysponowania  zszywarką do eurozszywek oraz maszynę do eurozszywek z przywieszkami do segregatora. 
 

7. W punkcie A podpunkt 2 dotyczy folderu i jest tam wymieniony format B5 czy można prosić o dokładne podanie 

formatu ponieważ ważne jest czy druk można wykonać z papieru w formacie B czy B+. 

Odp. Format B5, wymiary folderu szerokość 17,5 cm x wysokość 25 cm. 
 

8. Katalogi dla dzieci II i III cz. mają objętość 50 str. jednak w oprawie broszurowej muszą być to 4 str. składki więc 

objętość z okładką może wynosić 48 lub 52 str. 

Odp. Ilość stron 52. 

 

9. Katalog dla dzieci II cz. ma na okładce lakier jednak nie jest zaznaczone o jaki rodzaj lakieru chodzi? 

Odp. Lakier wybiórczy. 
 
10. W podpunkcie C punkt 1 ulotka ma mieć 5+5 czy ten 5 kolor Pantone jest z podstawowej palety czy srebrny lub 

złoty kolor oraz czy lakier UV ma być po całej powierzchni albo zamiast tego czy można zastosować folię błysk? 

Odp.  Ulotka ma mieć 5+5, złoty kolor.  
 

 
 

Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 

223, poz. 1655 z pózn. zm.) Zamawiający zmienia treść siwz: 

 
 

1) W ogłoszeniu o zamówieniu zmienia się informacje zawarte w punkcie III.3.3) oraz w siwz – rozdział VII, 
punkt III. – Potencjał techniczny:  
 
Wykonawca winien dysponować, lub zapewnić dysponowanie parku maszyn, umożliwiającym 

wykonanie zamówienia, w tym: 

 a) min. 1 maszyna do drukowania w 4 kolorach w formacie minimum 

B2,  

b) niciarka, 

 c) foliarka,  

d) zszywarka do eurozszywek  
e) maszyna do eurozszywek z przywieszkami do segregatora  
oraz winien dysponować technologia CTP. 

 

2) W ogłoszeniu o zamówieniu zmienia się informacje zawarte w punkcie II.1.4); siwz punkt IV. pkt. 1  oraz 
załącznik nr 8 – wzór umowy - § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
 
A. WYSTAWA –„HISTORIA RĘKOPISU PANA TADEUSZA – TEKSTY, KONTEKSTY, REALIA. II ODSŁONA” 
 
1)Plakat 
format B1 

pełny kolor 

kreda mat 150 g 

nakład 50 szt.  

 

2)Folder 
format B 5 pion, s. 32,  

pełny kolor, kreda mat 200 g, lakier wybiórczy na całości, oprawa broszurowa 

nakład 2 wersje językowe po 300 szt. każda 

(łącznie 600 szt.)  

szerokość 17,5 cm x wysokość 25 cm 

Posiada ISBN 
 

3) Katalog dla dzieci: (część II) 
format A4, pełny kolor,  

52 strony,  
papier offset 160 g,  

okładka – kreda mat 250 g, lakier  



oprawa broszurowa eurozszywki,  

nakład 1000 szt.  

Posiada ISBN 

 

4) Katalog dla dzieci: (część III) 
format A4, pełny kolor,  

52 strony,  
papier offset 160 g,  

okładka – kreda mat 250 g, lakier wybiórczy  

oprawa broszurowa eurozszywki,  

nakład 1000 szt.  

Posiada ISBN 
 
 
B. WYSTAWA – „PORTRET STAROPOLSKI. GENEALOGIA RODU SAPIEHÓW” 
 
1)Plakat 
format netto: 500x700 mm 

papier: biały, powlekany matowy, 200 g/m2  

kolor: CMYK 4+0 

uszlachetnianie: brak 

nakład: 20 szt.  

 

2)Folder 

Okładka: 

format netto: 240x336 mm składany do 168x240 mm – 1 big  

objętość: 1 arkusz formatu wyjściowego (4 strony formatu docelowego) 

papier: Arctic Volume Ivory, 250 g/m2 (kość słoniowa, powlekany matowy) 

kolor: CMYK 4+4 

uszlachetnianie: folia mat jednostronnie (1 i 4 strona po złożeniu) 

 

Środek: 

format netto: 320x464 mm składany do 160x232 mm – 2 bigi 

objętość: 1 arkusz formatu wyjściowego (8 stron/paneli formatu docelowego) 

papier: Arctic Volume Ivory, 115 g/m2 (kość słoniowa, powlekany matowy) 

kolor: CMYK 4+4 

Okładka i środek folderu powinny być zbigowane i złożone, a środki umieszczone wewnątrz okładki. 

nakład: 500 sztuk 

Posiada ISBN 
 

 
C. WYSTAWA – „OSSOLINEUM BYŁO  DLA MNIE DRUGIM  DOMEM  RODZINNYM.”  SAPIEHOWIE I  ZAKŁAD 

NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH 
 

1)Ulotka: 
Format: A3 bigowane na 3  

Kolor: 5+5 kolor złoty + lakier UV 

Kreda matowa, 250 g  

nakład: 300 egz. 
 

D. WYSTAWA – „WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI W KARYKATURZE” 
 
1) Zaproszenie 

format netto: 105x148 mm 

papier: biały, powlekany matowy, 250 g/m2 

kolor: CMYK 4+1 

uszlachetnianie: folia mat jednostronnie (na CMYK 4) 

nakład: 300 szt.  

 

2)Plakat 

format netto: 500x700 mm 

papier: biały, powlekany matowy, 200 g/m2  

kolor: CMYK 4+0 

uszlachetnianie: brak 

nakład: 20 szt.  

 

3)Folder 



Okładka: 

format netto: 148x210  

objętość: 1 arkusz formatu wyjściowego (4 strony formatu docelowego) 

papier: Arctic Volume Ivory, 250 g/m2 (powlekany matowy) 

kolor: CMYK 4+4 

uszlachetnianie: folia mat jednostronnie (1 i 4 strona po złożeniu) 

Strony wewnętrzne folderu: 

Format netto: 148x210 

Objętość: 28 str. 

Papier: 180-200 g/m2 (matowy) 

Kolor CMYK 4+4 

Nakład: 600 sztuk 

Posiada ISBN 
 

 
 
 

3) W ogłoszeniu o zamówieniu zmienia się informacje zawarte w punkcie III.1.4)  oraz w siwz – rozdział VI, 
punkt 1 ppkt. A, oraz załącznik nr 8 – wzór umowy - § 4 ust. 1 A. otrzymuje brzmienie:  
 

 

A. WYSTAWA –„HISTORIA RĘKOPISU PANA TADEUSZA – TEKSTY, KONTEKSTY, REALIA. II ODSŁONA” 
Folder: 
 1)jedna wersja językowa (300 szt.) - 8 dni roboczych od dnia przekazania plików pdf  
2) druga  wersja językowa (300 szt.) - 10 dni roboczych od dnia przekazania plików pdf, nie później niż do 
20.03.2014 r.  
 

 

 

 

W związku z koniecznością dokonania zmian w ogłoszeniu o zamówieniu na podstawie art. 38 ust. 4 a  oraz 6 

ustawy Pzp , informuje, i Zamawiający przesuwa termin składania ofert z 23.01.2014 r. na dzień 27.01.2014 r. 

 

Obowiązujące terminy: 

- termin składania ofert 27.01.2014 godz. 09.00 
- termin otwarcia ofert 27.01.2014 godz. 09.30 
 
 
Pozostałe ustalenia zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu oraz siwz pozostają bez zmian. 

 

 

 

 
      Dyrektor ZNiO 

(-) dr Adolf Juzwenko 
 
 
           

 


