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        SEKRETARZ 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

 
Poznań, 13 grudnia 2018 roku 

 

BZP-III.272.6.2018                                               

 

 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

strona internetowa Zamawiającego 

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywne świadczenie usług drukarskich dla Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2019 roku”. 

 

Zamawiający informuje, iż w dniach 11 i 12.12.2018 r. do SIWZ ww. postępowania zostały 

złożone pytania. W związku z tym, zgodnie  z  art. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający 

przekazuje treść pytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.  

 

1. Poz.14: Kalendarz trójdzielny: Czy wszystkie 261 adresów jest na terenie Polski? Czy na każdy 

adres będzie wysyłana taka sama ilość kalendarzy (po 3 szt.)? Jeżeli będą różne ilości niezbędny 

jest rozdzielnik, aby policzyć wagę przesyłek. Jaką tolerancję w wymiarach dopuszcza 

Zamawiający? 

Odpowiedź 

 wszystkie adresy są z terenu Polski 

 na każdy adres będzie wysyłana taka sama liczba kalendarzy (po 3 szt.) 

 tolerancja +-5%. 

 

2. Poz.15: Kalendarz biurkowy: Jaki ma być format kalendarium? Proszę o zamieszczenie zdjęcia 

produktu, ponieważ opis jest niedokładny i niejasny. Czy wszystkie 261 adresów jest na terenie 

Polski? Czy na każdy adres będzie wysyłana taka sama ilość kalendarzy (po 3 szt.)? Jeżeli będą 

różne ilości niezbędny jest rozdzielnik, aby policzyć wagę przesyłek. Jaką tolerancję w wymiarach 

dopuszcza Zamawiający? 

Odpowiedź 

 wymiary minimalne: 185x290mm, tj. zbieżne z załączonym wzorem 

 wszystkie adresy są z terenu Polski 

 na każdy adres będzie wysyłana taka sama liczba kalendarzy (po 3 szt.). 

 

3. Poz.16: Kalendarz książkowy: Czy Zamawiający dopuszcza proste narożniki okładki?  

Czy Zamawiający dopuszcza proste narożniki bloku? Jaką tolerancję w wymiarach dopuszcza 

Zamawiający? 

Odpowiedź 

 dopuszczamy proste narożniki 

 tolerancja: +-15% 

 narożniki bloku zaokrąglone. 
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4. Poz.17: Kalendarz książkowy: Czy Zamawiający dopuszcza proste narożniki okładki?  

Czy Zamawiający dopuszcza proste narożniki bloku? Czy wszystkie 261 adresów jest na terenie 

Polski? Czy na każdy adres będzie wysyłana taka sama ilość kalendarzy (po 3 szt.)? Jeżeli będą 

różne ilości niezbędny jest rozdzielnik, aby policzyć wagę przesyłek. Jaką tolerancję w wymiarach 

dopuszcza Zamawiający? 

Odpowiedź 

 dopuszczamy proste narożniki 

 wszystkie adresy są z terenu Polski 

 na każdy adres będzie wysyłana taka sama liczba kalendarzy (po 3 szt.) 

 tolerancja: +-15% 

 narożniki bloku zaokrąglone. 

 

5. Poz.19: Książka promująca Wielkopolskę: Uszlachetnianie: lakier dyspersyjny czego dotyczy? 

środka czy okładki? 

Odpowiedź 

Uszlachetnianie lakierem dotyczy wyłącznie okładki. 

 

6. Poz.20: Książka promująca Wielkopolskę: Uszlachetnianie: lakier dyspersyjny czego dotyczy? 

środka czy okładki? 

Odpowiedź 

Uszlachetnianie lakierem dotyczy wyłącznie okładki. 

 

7. Poz.23,24,25,26: Teczki: Ile będzie projektów teczek? Jakie będą nakłady poszczególnych 

projektów? 

Odpowiedź 

Poz. 23: jeden wzór teczki (różnice w kolorze i nawie departamentu), nakład zgodny z opisem 

przedmiotu zamówienia 

Poz. 24: jeden wzór teczki oraz nakład zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 

Poz. 25: jeden wzór teczki (różnica w napisie na froncie teczki), nakład zgodny z opisem 

przedmiotu zamówienia  

Poz. 26: jeden wzór teczki (różnica w napisie na froncie teczki), nakład zgodny z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

 

8. Poz.29-42: Publikacje: Jaki ma być końcowy format po obcięciu w mm? Co oznacza określenie  

„Skład i łamanie po stronie wykonawcy”? Co oznacza określenie „ Wykonanie spadów  

na kolorowych stronach i okładce”? W kolumnie obok widnieje hasło, że projekt graficzny jest  

po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź 

poz. 29-36:  

Format podany w SOPZ jest traktowany jako docelowy – końcowy po obcięciu, tj. w zależności 

od pozycji albo B5 (176x250 mm), albo 157x223 mm. Projekt graficzny, rozumiany jako okładka, 

jest po stronie Zamawiającego. Skład i łamanie dotyczy zawartości wewnętrznej czyli tekstu  

z różnego rodzaju obrazami, a polega na przygotowaniu pierwotnego/surowego tekstu do druku 

poprzez: nadanie formatu w zakresie ustawienia stylów itp. wraz z łamaniem na poszczególne 

strony i połączeniem tekstu z grafiką. Skład i łamanie przewidziano po stronie Wykonawcy. 

poz. 37-42: 

1. Format po obcięciu w mm ma być dokładnie taki, jak został wskazany w kolumnie D  

w odniesieniu do poszczególnych publikacji. 

2. Skład i łamanie po stronie wykonawcy oznacza dostosowanie struktury pliku do wydruku. 
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3. Wykonanie spadów na kolorowych stronach i okładce oznacza dostosowanie dostarczonego 

pliku do wydruku (w dołączonym pliku PDF znajduje się jednocześnie okładka). 

 

9. Poz. 44: Notes promocyjny: Czy na pewno kartki mają być dziurkowane pod spiralę i dodatkowo 

perforowane? Czy nie wystarczy samo dziurkowanie? 

Odpowiedź 

Tak, kartki mają być dziurkowane i dodatkowo perforowane. 

 

10. Poz. 45: Teczka: Jaki kolor ma mieć spód teczki? Biały, kremowy, szary? Ilu skrzydłowa ma być 

teczka? 

Odpowiedź 

Materiał – karton, z którego ma być wykonana teczka może mieć kolor biały, należy uwzględnić 

kolorowy nadruk wg. projektu graficznego dostarczonego przez Zamawiającego. Teczka musi 

zawierać wewnątrz 3 klapki zabezpieczające dokumenty.  

 

11. Poz. 46: Kartka świąteczna: Jaki ma być format kartki przed rozłożeniem i po rozłożeniu? Jaki ma 

być format koperty? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza dwa następujące formaty kartki: 1) Format kartki przed rozłożeniem: 

115x165 mm, format kartki po rozłożeniu: 230x165mm, koperta dopasowana do kartki; 2) Format 

kartki przed rozłożeniem: 99x210 mm, format kartki po rozłożeniu: 198x210mm, koperta 

dopasowana do kartki. Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach +/- 10 mm. 

 

12. Poz. 47: Kalendarz trójdzielny: Czy Zamawiający dopuszcza główkę w formacie 210x310 mm? 

Czy Zamawiający dopuszcza kalendarium w formacie 290x135 mm? Jaką tolerancję w wymiarach 

dopuszcza Zamawiający? 

Odpowiedź 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza formatu główki 210x310 mm. Należy zachować format główki 

wskazany w SOPZ, tj. format: 200x320 mm lub większy, przy czym Zamawiający dopuszcza 

zmniejszenie wskazanego formatu maksymalnie o 10mm. Wymiar kalendarium ma być taki, jak  

w SOPZ tj. 140x300 mm lub większy, przy czym Zamawiający dopuszcza zmniejszenie tego 

formatu o maksymalnie 10 mm. 

 

13. Poz.48: Kalendarz książkowy: Czy Zamawiający dopuszcza standardowy blok z kolekcji 

wykonawcy? Kalendarz dzienne mają najczęściej papier o gramaturze 70-80 g. Czy Zamawiający 

dopuszcza proste narożniki okładki? Jaką tolerancję w wymiarach dopuszcza Zamawiający? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający dopuszcza standardowy blok z kolekcji wykonawcy. Nie, Zamawiający  

nie dopuszcza prostych narożników. Zamawiający dopuszcza papier o gramaturze 70-80 g. 

 Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach +/- 10 mm. 

 

14. Poz.49: Kalendarz kieszonkowy: Czy Zamawiający dopuszcza obszycie okładki zamiast imitacji? 

Czy Zamawiający dopuszcza proste narożniki okładki? Jaką tolerancję w wymiarach dopuszcza 

Zamawiający? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający dopuszcza obszycie okładki zamiast imitacji pod warunkiem zachowania 

estetyki kalendarza. Nie, Zamawiający nie dopuszcza prostych narożników. Zamawiający 

dopuszcza tolerancję w wymiarach +/- 5 mm. 



4 

 

 

15. Poz.51: Kalendarz planer: Czy Zamawiający dopuszcza format 415x565mm? Jaką tolerancję  

w wymiarach dopuszcza Zamawiający? 

Odpowiedź 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza formatu 415x565mm. Należy zachować format wskazany  

w SOPZ A2 - 420x594 mm, przy czym Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach  

+/- 10 mm. 

 

16. Poz. 60,61,65: Katalogi: Co oznacza oprawa twarda? Czy to oprawa kartonowa? Czy oprawa 

typowo introligatorska: tektura, oklejka, jak w albumach? Czy lakier i folia mają być na obu 

stronach okładki, czyli wewnątrz również?  

Odpowiedź 

Oprawa introligatorska, tylko na zewnątrz to jest wyklejka. 

 

17. Poz.68,69: Torby Papierowe: Czy wymiaru obu pozycji są takie same? 

Odpowiedź 

Torby mają takie same wymiary. 

 

18. Poz. 98: Kalendarz trójdzielny: Czy Zamawiający dopuszcza główkę w formacie 210x310 mm? 

Czy Zamawiający dopuszcza kalendarium w formacie 290x135 mm? Jaką tolerancję w wymiarach 

dopuszcza Zamawiający? 

Odpowiedź 

Dopuszczamy główkę w formacie 210x310. Kalendarium w formacie 290x135 mm  

- nie dopuszczamy. Tolerancja +/-10%. 

 

19. Poz.99: Kalendarz planer: Czy Zamawiający dopuszcza format 415x565mm? Jaką tolerancję  

w wymiarach dopuszcza Zamawiający? 

Odpowiedź 

Dopuszczamy format planera 415x565mm. Tolerancja  +/- 10%. 

 

20. Poz.100: Kalendarz książkowy: Czy Zamawiający dopuszcza standardowy blok z kolekcji 

wykonawcy? Czy tłoczenie może być „suche” zamiast srebrnego? 

Odpowiedź 

Blok musi zawierać wymogi określone w siwz (trudno wywnioskować, co oznacza standardowy 

blok z kolekcji wykonawcy). Tłoczenie ma być srebrne. 

 

21. Poz. 104: Kalendarz trójdzielny: Czy Zamawiający dopuszcza główkę w formacie 210x310 mm? 

Czy Zamawiający dopuszcza kalendarium w formacie 290x135 mm? Jaką tolerancję w wymiarach 

dopuszcza Zamawiający? 

Odpowiedź 

Dopuszczamy główkę w formacie 210x310. Kalendarium w formacie 290x135 mm  

- nie dopuszczamy. Tolerancja +/-10%. 

 

22.  Czy któraś z publikacji będzie miała nadany przez Zamawiającego nr ISBN? 

Odpowiedź 

Tak, poz. 19-22, poz. 29-36, poz. 102, poz. 101 SOPZ (publikacja będzie kontynuowana  

pod numerami ISSN, które zostały nadane dla biuletynu pn. „Nasza euroPROWincja” (wersja 

polskojęzyczna) oraz „Our Europrovince” (wersja anglojęzyczna). 
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Zamawiający informuje, iż dokonał przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert z: 

 

17.12.2018 r. godz. 12.00 (składanie ofert); 

17.12.2018 r. godz. 12.30 (otwarcie ofert) 

na: 

19.12.2018 r. godz. 10.00 (składanie ofert); 

19.12.2018 r. godz. 10.30 (otwarcie ofert). 

 

Powyższe odpowiedzi na pytania należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty. 

 

 

Sekretarz Województwa Wielkopolskiego 

                /-/ Tomasz Grudziak 

 


