
         SEKRETARZ                                                        
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO              

 

Poznań, 15 grudnia 2017r. 

BZP-III.272.25.2017 

Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu/ 
Strona internetowa zamawiającego 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywne 
świadczenie usług drukarskich dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu w 2018 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 2017r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, dokonuje zmiany treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert: 19.12.2017 r. -godz. 9:30 

Nowy termin otwarcia ofert: 19.12.2017 r. - godz. 10:00 

 
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: 

Pytanie nr 1 

Poz.9: Książka promująca Wielkopolskę: Uszlachetnianie: lakier dyspersyjny czego dotyczy? środka czy 
okładki? 

Odpowiedź 

Poz. 9DK: Lakier dyspersyjny dotyczy okładki. 

Pytanie nr 2 

Poz.10: Książka promująca Wielkopolskę: Jaki surowiec na okładkę? Jaki surowiec na środki? Jaka forma 
oprawy? 

Odpowiedź 

Poz.10DK: Forma oprawy - oprawa miękka bez skrzydełek, surowiec na okładkę: papier 300g/m2, surowiec 
na środki: papier niepowlekany, gramatura 90g/m2 

Pytanie nr 3 

Poz.16: Torby Papierowe: Czy Zamawiający dopuszcza uchwyt ze sznurka? Jakie Zamawiający dopuszcza 
odstępstwa od podanych wymiarów? Który z podanych wymiarów jest wysokością torby? 

Odpowiedź 

Poz. 16DS: Zamawiający nie dopuszcza uchwytu ze sznurka. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
Zamawiający wymaga, aby uchwyt był sztancowany. Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5%. Wysokość 
torby to 25 cm 

 



Pytanie nr 4 

Poz.17: Torby Papierowe: Czy Zamawiający dopuszcza uchwyt ze sznurka?  

Odpowiedź 

Poz. 17DS: Zamawiający nie dopuszcza uchwytu ze sznurka. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
Zamawiający wymaga, aby uchwyt był sztancowany 

Pytanie nr 5 

Poz.18,19,20,21: Dyplomy: Ile będzie projektów dyplomów? Jakie będą nakłady poszczególnych projektów? 

Odpowiedź 

Poz. 18DSR - jeden projekt nakład zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 
Poz. 19DSR – jeden projekt nakład zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 
Poz. 20DSR – dwa projekty nakład po 50 szt. na każdy projekt 
Poz. 21DSR – jeden projekt nakład zgodny z opisem przedmiotu zamówienia  

Pytanie nr 6 

Poz. 25,26,27,28: Teczki: Ile będzie projektów teczek? Jakie będą nakłady poszczególnych projektów? 

Odpowiedź 

Poz. 25DA: jeden wzór teczki (różnice w kolorze i nawie departamentu), nakład zgodny z opisem 
przedmiotu zamówienia 
Poz. 26DA: jeden wzór teczki oraz nakład zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 
Poz. 27DA: jeden wzór teczki oraz nakład zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 
Poz. 28DA: jeden wzór teczki (różnica w napisie na froncie teczki), nakład zgodny z opisem przedmiotu 
zamówienia 

Pytanie nr 7 

Poz.31,32,90,91: Kalendarz książkowy: Czy Zamawiający dopuszcza proste narożniki bloku?  

Odpowiedź 

Poz. 31DZ i 32DZ Zamawiający nie dopuszcza prostych narożników bloku. 

Poz. 90DPR i  91DPR: Zamawiający dopuszcza proste narożniki bloku. 

Pytanie nr 8 

Poz. 31,32,90,91: Kalendarz książkowy: Czy Zamawiający dopuszcza proste narożniki okładki? 

Odpowiedź 

Poz. 31DZ i 32DZ: Zamawiający nie dopuszcza prostych narożników okładki. 
Poz. 90DPR i  91DPR: Zamawiający nie dopuszcza prostych narożników okładki. 

Pytanie nr 9 

Poz.34: Folder promocyjny: Ile będzie projektów folderów? Jakie będą nakłady poszczególnych projektów? 

Odpowiedź 

Poz. 34DE: Będą 3 projekty folderów, nakład po 500 sztuk na każdy projekt 

Pytanie nr 10 

Poz.35: Plakat: Jaki ma być surowiec na plakat? 

Odpowiedź 

Poz.35DRG: plakat ma być wykonany z papieru: kreda, połysk 170g. 

Pytanie nr 11 

Poz.45,64,87,95: Teczka: Jaki kolor ma mieć spód teczki? Biały, kremowy, szary? 

Odpowiedź 

Poz. 45DR: spód teczki ma być biały 



Poz. 64GM: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia teczka ma być koloru szarego w tym również spód 
teczki – nr Pantone 424U  
Poz 87DPR: spód teczki ma być biały 
Poz 95DOW: Spód teczki rozumiany jako jej wnętrze ma mieć kolor biały 

Pytanie nr 12 

Poz.70-84: Broszura: Jaki ma być końcowy format broszury po obcięciu w mm?  
Co oznacza określenie „Skład i łamanie po stronie wykonawcy”? W kolumnie obok widnieje hasło, że 
projekt graficzny jest po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Poz.70-84 DPR: Końcowy format broszury powinien mieć wielkości: format A5 148 x210mm w układzie 
pionowym. Przez skład i łamanie Zamawiający rozumie: przygotowanie wnętrza publikacji, w tym łamanie 
tekstu, ustawienie tekstu oraz obrazów/wykresów itp. na stronach, obróbka obrazów w celu ich 
technicznego dostosowania do wydruku. 
Projekty graficzne opracowywane są przez Zamawiającego i wysyłane do Wykonawcy jako gotowe projekty 
w formacie pdf i doc. PDF stanowi ostateczny obraz, który powinien być odzwierciedleniem na druku.  

Pytanie nr 13 

Poz.87: Teczka: Gdzie mają zostać dostarczone pozostałe 900 szt. teczek? 

Odpowiedź 

Poz.87DPR: Teczki z gumką w ilości 900 sztuk winny być dostarczone do siedziby Zamawiającego – 
UMWW al. Niepodległości 34 

Pytanie nr 14 

Poz.90,100: Kalendarz zeszytowy/książkowy: Czy Zamawiający dopuszcza standardowe kalendarium 
z kolekcji wykonawcy? Jaką tolerancję w wymiarach dopuszcza Zamawiający? 

Odpowiedź 

Poz. 90DPR: zamawiający dopuszcza standardowe kalendarium wykonawcy (wzór 1B 35 x 9,8mm). 
Dopuszczalny margines błędu wymiarów dla Formatu A5 (tj. 145 x 205mm): pion: +/- 2mm, poziom:  +/- 
2mm.  
Poz. 100DOW: Zamawiający dopuszcza standardowe kalendarium z kolekcji Wykonawcy. Podane 
w specyfikacji wymiary 145 mm x 205 mm dotyczą bloku kalendarzowego (wymiary wkładu). Tolerancja dla 
okładki +/- 2% 
 
 
Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.  

 
 
 
 

SEKRETARZ 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Tomasz Grudziak 
 


