
 

 

                       ZAKŁAD NARODOWY 
                         im. OSSOLIŃSKICH 
 
ul. Szewska 37,  50-139 Wrocław,  tel. 071 344-44-71,   NIP 897-10-82-476,  znio@znio.pl 

 

Wrocław, dnia 03.11.2017 r. 
 

OZP-2621-23/2017 
INFORMACJA NR 2 – zmiana SIWZ 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Wykonanie i dostarczenie druków: 
Druki ogólne Muzeum Pana Tadeusza, Druk kalendarza dla Festiwalu Tradycji Literackich.  

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r poz. 1579 . – dalej jako „ustawa Pzp”) 
Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące treści SIWZ, które wpłynęły do 
Zamawiającego  oraz dokonuje modyfikacji SIWZ, które  wymagają zmiany treści 
ogłoszenia bez zmiany terminu składania ofert w poniżej określonym zakresie: 

 
  Pytanie nr 1 

Jaka oprawa ma być wykonana? Otabind czy Twarda bo podane dane w specyfikacji nie 
pokazują jednoznacznie o jaka oprawę chodzi. 
 
Jeśli ma być oprawa TWARDA to proszę podać papier do kaszerowania okładki gdyż  
podany Munken 300 g na oprawę twarda się nie nadaje oraz z jakiego materiału ma być 
wykonany pasek na grzbiecie tej książki. 
 
Jeśli ma być oprawa OTABIND to wszystkie dane się zgadzają ale proszę to jednoznacznie 
określić wykreślając ze specyfikacji kaszerowanie okładki oraz przyklejanie paska na 
grzbiecie książki, gdyż oprawa Otabind to oprawa miękka. 

 
 
             Pytanie nr 2 

Szanowni Państwo, proszę o informację dot. postępowania OZP-2621-23/2017: 
- kto nadaje ISBN folderom do wystaw stałych (cz. 1)? Wykonawca czy Zamawiający? 

Odpowiedź: 
 
Pytanie nr 1 

 Specyfikacja druku: 
Kalendarz dla Festiwalu Tradycji Literackich. Rozdział I: Mickiewicz / Różewicz     
Liczba stron: 68 stron + okładka 
Format: B5 (165x235mm) po obcięciu 
Szycie, otabind  
Wykrojnik - zaokrąglenie rogów 
 
Wnętrze: Papier: Munken Print Cream 15 115g (wewnątrz) lub Panta Alto 1.3 115g crème 
(lub równoważny o podobnych parametrach) 
Kolory: czarny + 3 pantone  
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Okładka: Munken Print Cream 15 300g (lub równoważny o podobnych parametrach)  
     

         Pytanie nr 2 
Zamawiający sam nadaje nr ISBN.  

 

Na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r poz. 1579 . – dalej jako „ustawa Pzp”) 
Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące treści SIWZ, które wpłynęły do 
Zamawiającego  oraz dokonuje modyfikacji SIWZ, które  wymagają zmiany treści 
ogłoszenia bez zmiany terminu składania ofert w poniżej określonym zakresie: 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie: 

1) Zmienia się pkt. 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia  
Jest: 

Część nr 2 

   Wykonanie i dostarczenie druku Kalendarz dla Festiwalu Tradycji Literackich     

Ilość stron: 68 stron + okładka; Format: B5 (165x235mm) po obcięciu 

Szycie, otabind; Wykrojnik - zaokrąglenie rogów; Grzbiet - płócienny pasek 
(naklejony) 

Wnętrze: Papier: Munken Print Cream 15 115g (wewnątrz) lub Panta Alto 1.3 
115g crème (lub równoważny o podobnych parametrach) 

Kolory: czarny + 3 pantone  

Okładka: Kaszerowana 

Papier: Munken Print Cream 15 300g, kolor zbliżony do koloru cielistego (lub 
równoważny o podobnych parametrach) 

Hot stamping (napisy) czarny mat 

Nakład: 500 sztuk 

 
Dostawa do Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6, Wrocław  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 stanowi załącznik nr 3b do 

SIWZ. Pozostałe informacje znajdują się w projekcie umowy (załącznik nr 2b do SIWZ).   

 
Winno być: 

Specyfikacja druku: 
Kalendarz dla Festiwalu Tradycji Literackich. Rozdział I: Mickiewicz / Różewicz     
Liczba stron: 68 stron + okładka 
Format: B5 (165x235mm) po obcięciu 
Szycie, otabind  
Wykrojnik - zaokrąglenie rogów 
 
Wnętrze: Papier: Munken Print Cream 15 115g (wewnątrz) lub Panta Alto 1.3 115g crème 
(lub równoważny o podobnych parametrach) 
Kolory: czarny + 3 pantone  
 
Okładka: Munken Print Cream 15 300g (lub równoważny o podobnych parametrach)  
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Hot stamping (napisy) czarny mat 
Nakład: 500 sztuk  
Dostawa do Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6, Wrocław  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 stanowi załącznik nr 3b do 

SIWZ. Pozostałe informacje znajdują się w projekcie umowy (załącznik nr 2b do SIWZ).   

 
Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę 

powyższe odpowiedzi oraz zmiany do SIWZ, jako stanowiące integralną część SIWZ. 

W zaiązku z powyższym w dniu dzisejszym na stronie internetowej Zamawiającego zostanie 
załączony Aktualny Opis przedmiotu zamówienia zał. 3b – dla cz. 2. 

 

 
      
     ZATWIERDZIŁ 

Dyrektor ZNiO 
(-) dr Adolf Juzwenko 


