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BZP-III.272.18.2016 

Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu 

 

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywne świadczenie usług 
drukarskich dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2017 roku” 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w zakresie terminu składania i otwarcia ofert 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert : 07.03.2017 r. -godz. 12:00 
Nowy termin otwarcia ofert: 07.03.2017 r. - godz. 12:15 

 
Ponadto zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku 

z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami: 

Pyt. nr 1 
Proszę o doprecyzowanie zapisów z FORMULARZA CENOWEGO (plik Excel) 
W pozycjach od 18 do 25 w kolumnie "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" poza specyfikacją techniczną 
druku, jest informacja:  
"...Skład i łamanie po stronie wykonawcy. ....".Zaś w kolumnie "projekt graficzny po stronie wykonawcy" przy tych 
wszystkich pozycjach wpisane jest "nie" 
W związku z powyższym proszę o doprecyzowanie, czy w zakresie wyceny pozycji 18-25 ma wchodzić sam druk, 
czy też druk i przygotowanie gotowego pliku do druku na podstawie otrzymanych materiałów ( w tym projekt 
poszczególnych stron, łamanie tekstu, korekta, obróbka zdjęć i wykresów, itp.) 

Odp.: 
Wycena pozycji 18-25 powinna obejmować zarówno druk jak i przygotowanie wnętrza publikacji, w tym łamanie 
tekstu, ustawienie tekstu oraz obrazów/wykresów itp. na stronach, obróbka obrazów w celu ich technicznego 
dostosowania do wydruku np. konwersja RGB na CMYK. 
Z kolei brak "projektu graficznego" dotyczy kompozycji i przygotowania okładki – Zamawiający wykonuje go we 
własnym zakresie. Po stronie wykonawcy pozostaje tylko sprawdzenie czy materiał jest dostosowany technicznie 
do wydruku, ale traktowane jest to jako element składu. 
Pyt. nr 2 
W OPZ poz. 1 i poz. 2 jest brak informacji jaki papier ma być zastosowany na strony środka i okładki publikacji. 
Proszę o podanie tej informacji 

Odp.: 
Na okładkę należy zastosować papier o gramaturze 200, środek – papier o gramaturze 80. 
 
Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.  
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