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Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Wykonanie druku i oprawy  książki: 
Muzeum Książąt Lubomirskich. (Nie)zapomniana historia dla Wydawnictwa Ossolineum.” 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1579) dokonuje się modyfikacji SIWZ, która  wymaga zmiany 
treści ogłoszenia, w: 

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

    
   Skrócony opis: 
 
Muzeum Książąt Lubomirskich. (Nie)zapomniana historia 

Format: 185 x 230 mm po obcięciu 

Nakład: 400 egz. (w tym egz. obowiązkowe do bibliotek) 

Objętość: 176 stron (87 stron tekstu + 89 ilustracji całostronicowych) 

Oprawa broszurowa, szyta nićmi i klejona ze skrzydełkami 140 mm. 

Papier do druku środka: Sora Matt plus 115 g/m2 (lub inny równoważny pod względem 
wymienionych cech: białość 143 CIE, nieprzezroczystość 94%, szorstkość 160 ml/min). 

Kolor druku środka: 4/4. 

Papier do druku okładki: Amber Graphic 300 g/m2 (lub inny równoważny pod względem 
wymienionych cech: białość 143 CIE, szorstkość 220 ml/min). 

Druk okładki: 4/1 

Uszlachetnienie okładki: lakier offsetowy matowy. 

Proof okładki oraz proof stron wybranych przez Zamawiającego + wydruk impozycyjny. 

Zamawiający sam nadaje nr ISBN. 
 

 
 
Winno być: 

 
Specyfikacja książki: 

Muzeum Książąt Lubomirskich. (Nie)zapomniana historia 
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Format: 185 x 230 mm po obcięciu 

Nakład: 400 egz. (w tym egz. obowiązkowe do bibliotek) 

Objętość: 236 stron (147 stron tekstu + 89 ilustracji całostronicowych) 

Oprawa broszurowa, szyta nićmi i klejona ze skrzydełkami 140 mm. 

Papier do druku środka: Sora Matt plus 115 g/m2 (lub inny równoważny pod względem wymienionych 
cech: białość 143 CIE, nieprzezroczystość 94%, szorstkość 160 ml/min). 

Kolor druku środka: 4/4. 

Papier do druku okładki: Amber Graphic 300 g/m2 (lub inny równoważny pod względem 
wymienionych cech: białość 143 CIE, szorstkość 220 ml/min). 

Druk okładki: 4/1 

Uszlachetnienie okładki: lakier offsetowy matowy. 

Proof okładki oraz proof stron wybranych podanych przez Zamawiającego na papierze docelowym, 

 a także wydruk impozycyjny. 

Zamawiający sam nadaje nr ISBN. 
 

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Zamawiającego zostanie 
umieszczony aktualny załącznik nr 3- opis przedmiotu zamówienia.     
     

 
     ZATWIERDZIŁ 

Dyrektor ZNiO 
(-) dr Adolf Juzwenko  


