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Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści siwz 

DZP-2621-6/2016 

„usługa druku wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego na potrzeby Muzeum 

Pana Tadeusza ZNiO.” 

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

dnia 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz 

dokonuje modyfikacji SIWZ.  

      

Pytanie 1. 

Czy którykolwiek z folderów będących przedmiotem zamówienia posiada lub będzie posiadał nr ISBN? 

(ma to znaczenie przy określaniu prawidłowej stawki podatku VAT) 

Odpowiedź: 

Żaden z druków nie będzie posiadał numeru ISBN 

 

 Pytanie 2 

Na jakim rodzaju  papieru  mają być wykonanie ulotki i foldery? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wykonania druku na papierze offsetowym. 

  

Pytanie 3 

Czy druki i foldery posiadają uszlachetnienie? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż druki i foldery nie posiadają uszlachetnienia. 

 

Pytanie 4 

Czy foldery mają nadane nr. ISBN, ISSN? 

Odpowiedź: 
Druki i foldery nie mają nadanych numerów ISBN ani ISSN 

 

Pytanie 5 

Czy folder (24 + 4 ) jest  szyty  drutem ? 

Odpowiedź 

Tak, folder ma być szyty drutem. 

 

 Pytanie 6 

Prosimy o informację czy papier na ulotkę i obydwa foldery to papier kredowany? 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż papier nie jest kredowany.  

 

Pytanie 7 

Proszę o informację jaka gramatura ma być użyta zarówno na ulotkę jak i foldery, 115g czy 130g? 

Ponieważ 120g nie występuje. 

Odpowiedź: 
Dla wskazanych druków obowiązuje Gramatura 120.  

 

Pytanie 8 

Gramatura papieru do druku 120g/m2 interesuje nas surowiec jaki ma być to papier offsetowy czy kreda 

mat lub połysk. 

Odpowiedź 
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Zamawiający wymaga papieru offsetowego.  

 

Pytanie 9 

W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia, w którym jest podana gramatura 120g na wszystkie 

wydruki oraz 200g na okładkę, wykonawca kieruje pytanie. Czy uwzględnilibyście Państwo ofertę na 

wydruk w gramaturze 130g (wszystko) i 250g (okładka)? 

Odpowiedź. 

Oferta ma być zgodna ze specyfikacją. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji postepowania przetargowego poprzez jego 

podział na części. Dotychczasowe zamówienie pierwotne dla usługi druku na potrzeby Muzeum Pana Tadeusza 

ZNiO od dnia dzisiejszego będzie częścią nr 1 (zadanie nr 1) postepowania przetargowego. Jednocześnie 

Zamawiający poszerza zakres przedmiotowy postepowania o dodanie nowego zamówienia tj. druku na potrzeby 

Wydawnictwa Ossolineum jako część nr 2 (zadanie nr 2). Odpowiedzi na zadane pytania dotyczą pierwotnego 

przedmiotu zamówienia tj od dnia dzisiejszego zadania nr 1. 

Z dniem dzisiejszym zamawiający zmienia tytuł postępowania na: 

„Usługa druku wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego na potrzeby ZNiO w podziale na zadania: 

Zadanie nr 1 – usługa druku na potrzeby Muzeum Pana Tadeusza, wraz z dostarczeniem do siedziby. 

Zadanie nr 2 – usługa druku na potrzeby Wydawnictwa Ossolineum wraz z dostarczeniem do siedziby.” 

 

W związku z wprowadzoną modyfikacją Zamawiający zezwala na składanie ofert częściowych tj. dla 

poszczególnych zadań.  

Zamawiający dokonuje modyfikacji wszystkich dokumentów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

 

Mając powyższe na uwadze zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert przetargowych. Obecnie 

obowiązujący termin dla składania ofert przetargowych to 20.05.2016 r. do godz. 9:00, natomiast termin otwarcia 

ofert przetargowych to 20.05.2016 r. o godz. 9:30. Pierwotnie wskazane miejsca składania i otwarcia ofert nie 

ulegają zmianie.  

 

 


