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Poznań, 7 marca 2017r. 

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 : 10.03.2017 r. -godz. 9:00 
Nowy termin otwarcia ofert: 10.03.2017 r. - godz. 9:15 
 

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 
Poz.1, Poz.2: Książki promujące Wielkopolskę: Jaki surowiec ma być zastosowany na okładkę? Czy 
okładka ma być uszlachetniana? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jaki surowiec ma być zastosowany na 
środki? Jaka ma być oprawa? klejona czy szyto-klejona? 

Odp.: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w wyjaśnieniach do treści SIWZ z dnia 1 marca 2017r. 

Pyt. nr 2 
Poz.4: Zakładka: Czy nadruk ma być jedno czy dwustronny? 

Odp.: 
Nadruk na zakładce ma być dwustronny. 

Pyt. Nr 3 
Poz.9: Folder promocyjny: Czy dla każdego z konkursów będzie osobny folder? Jaki będzie nakład 
poszczególnych wzorów?  

Odp.: 
Tak, na każdy z trzech konkursów będzie osobny folder. Nakład to 500 egzemplarzy na każdy konkurs. 
Łącznie 1500 egzemplarzy. 

Pyt. Nr 4 
Poz.10: Zaproszenie: Jaki ma być wymiar zaproszenia: 42x10 czy 63x10? Zamawiający nie dopuszcza 
ofert wariantowych.  

Odp.: 
Prawidłowy wymiar zaproszenia, 63x10 (składany na 3). 



Pyt. Nr 5 
Poz.12: Teczka: Czy Zamawiający dopuszcza jedną gumkę przez całą wysokość teczki?  

Odp.: 
Tak, zamawiający dopuszcza jedną gumkę przez całą wysokość teczki. 

Pyt. Nr 6 
Poz.13: Kalendarz trójdzielny: Czy Zamawiający dopuszcza standardowe kalendarium z kolekcji 
wykonawcy? 

Odp.: 
Tak, zamawiający dopuszcza standardowe kalendarium z kolekcji wykonawcy. 

Pyt. Nr 7 
Poz.14: Kalendarz biurkowy: Jaki ma być format kalendarium? 

Odp.: 
Format kalendarium, to kalendarium tygodniowe z trzema miesiącami. 

Pyt. Nr 8 
Poz.15: Kalendarz książkowy w skórze: Czy kalendarz na pewno ma być bez kapitałki? 

Odp.: 
Kalendarz ma mieć kapitałkę. 

Pyt. Nr 9 
Poz.16,17: Foldery: Co oznacza określenie „ 5+5+ mutacje w 1 kolorze”? Ile będzie wzorów katalogu? 
Jaki będzie nakład poszczególnych wzorów?  

Odp.: 
„5+5+ mutacje w 1 kolorze” oznacza podstawową kombinację kolorów 4+4 plus jeden dodatkowy 
kolor. Katalogi będą dwa: jeden z wersją folderu w języku angielskim, jeden z wersją folderu w języku 
niemieckim (zgodnie z SOPZ). Nakład folderu: w języku angielskim 1000 szt; w języku niemieckim 
500 szt. (zgodnie z SOPZ). 

Pyt. Nr 10 
Poz.18,19,20,21,22,23,24,25: Co oznacza określenie „Skład i łamanie po stronie wykonawcy”? 
W kolumnie obok widnieje hasło, że projekt graficzny jest po stronie Zamawiającego. 

Odp.: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w wyjaśnieniach do treści SIWZ z dnia 1 marca 2017r. 

Pyt. Nr 11 
Poz.27: Planner: Gdzie mają zostać dostarczone pozostałe 268 szt. plannerów? 

Odp.: 
Pozostałe 268 sztuk plannerów należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. al. Niepodległości 34, 
61-714 Poznań. Reszta plannerów ma zostać dostarczona zgodnie z SOPZ. 

Pyt. Nr 12 
Poz.28: Teczka: Gdzie mają zostać dostarczone pozostałe 1200 szt. teczek? Czy na pewno mają być 
dostarczone złożone? Wielokrotnie zwiększy to ich objętość oraz narazi na uszkodzenia w transporcie. 

Odp.: 
Pozostałe 1200 sztuk teczek należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. al. Niepodległości 34, 61-
714 Poznań. Reszta teczek dostarczana zgodnie z SOPZ. Teczki powinny być złożone, a Wykonawca 
tak powinien je zabezpieczyć, aby nie uległy zniszczeniu w trakcie transportu. 

Pyt. Nr 13 
Poz.13: Kalendarz trójdzielny: Czy Zamawiający dopuszcza standardowe kalendarium z kolekcji 
wykonawcy? 

Odp.: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 6. 

 



Pyt. Nr 14 
Poz.30: Kalendarz trójdzielny: Czy Zamawiający dopuszcza standardowe kalendarium z kolekcji 
wykonawcy? Gdzie mają zostać dostarczone pozostałe 505 szt. kalendarzy? 

Odp.: 
Tak, zamawiający dopuszcza użycie standardowego kalendarium z kolekcji Wykonawcy.  
Pozostałe 505 sztuk kalendarzy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. al. Niepodległości 34, 
61-714 Poznań. Reszta zgodnie z SOPZ.  
 

Pyt. Nr 15 
Poz.31: Kalendarz książkowy: Gdzie mają zostać dostarczone pozostałe 550 szt. kalendarzy? 

Odp.: 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z SOPZ kalendarze zeszytowe A5 (łącznie 550 sztuk) należy 
dostarczyć w trzy miejsca: 50 sztuk do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 
14, 10 sztuk do ZIT AKO (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracja Kalisko-Ostrowska) 
przy ul. Częstochowskiej 25 lok. 31 w Kaliszu, a pozostałe 490 sztuk należy dostarczyć do siedziby 
Zamawiającego tj. al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

Pyt. Nr 16 
Poz.38,40: Katalogi: Przy oprawie twardej stosuje się szycie i klejenie. Czy Zamawiający przewiduje 
klasyczną oprawę twardą, czy oprawę kartonową? Jaki ma być zastosowany surowiec na okładkę? 

Odp.: 
Poz.38: Oprawa twarda klejona plus szycie. Surowiec karton. 
Poz.40: Oprawa twarda klejona, jak w opisie. Surowiec karton. 

Pyt. Nr 17 
Poz.42: Teczka: Jaki kolor ma mieć spód teczki? Biały, kremowy, szary? 

Odp.: 
Spód teczki ma mieć kolor kremowy. 

Pyt. Nr 18 
Poz.43: Kalendarz trójdzielny: Czy Zamawiający dopuszcza standardowe kalendarium z kolekcji 
wykonawcy? Jaką tolerancję w wymiarach dopuszcza Zamawiający? 

Odp.: 
Tak, zamawiający dopuszcza kalendarium standardowe z kolekcji wykonawcy. Dopuszczalna tolerancja 
w wymiarach  +/-5%. 

Pyt. Nr 19 
Poz.45: Kalendarz książkowy: Jaki ma być układ kalendarium: dzienny czy tygodniowy? Czy wyklejki 
mogą być standardowe z kolekcji wykonawcy? Czego dot. wymóg dwóch projektów graficznych? 

Odp.: 
Układ kalendarium dzienny, Zamawiający dopuszcza Wyklejki standardowe z kolekcji wykonawcy, 
wymóg dwóch projektów graficznych dotyczy: 1 strona - słowo wstępu, projekt graficzny po stronie 
Wykonawcy; oraz na dole strony logotypy kolorowe i informacje dot. współfinansowania z UE, które 
dostarczy Zamawiający; 2 strona - dane teleadresowe UMWW oraz departamentu Programów Rozwoju 
Obszarów  Wiejskich, 3 strona - skrócony kalendarz na 2018 rok; 4 strona skrócony kalendarz na 2019 
rok. Z tyłu kalendarza 1 i 2 strona obok siebie mapa Polski – kolor. Projekt graficzny po stronie 
Wykonawcy. 
Zgodnie z zapisami w załączniku nr 3 Istotne postanowienia umowne do SIWZ Wykonawca w ciągu 3 
dni od otrzymania zlecenia, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji co najmniej 3 istotnie różniące 
się projekty graficzne. 

Pyt. Nr 20 
Poz.48,49: Torby Papierowe: Czy Zamawiający dopuszcza uchwyt ze sznurka? 

Odp.: 
Zamawiający nie dopuszcza uchwytu ze sznurka. 



Pyt. Nr 21 
Poz.50: Teczka: Jaki kolor ma mieć spód teczki? Biały, kremowy, szary? 

Odp.: 
Spód teczki ma mieć kolor kremowy. 

Pyt. Nr 22 
Poz.54,56,57: Teczki: Jaki będzie nakład poszczególnych wzorów?  

Odp.: 
Ilość sztuk poszczególnych wzorów będzie zamawiana sukcesywnie w zależności od potrzeb 
zamawiającego. 

Pyt. Nr 23 
Poz.70,72: Torby Papierowe: Czy Zamawiający dopuszcza uchwyt ze sznurka? 

Odp.: 
Wykonawca w pytaniu nr 23 pomylił prawdopodobnie pozycje SIWZ, o które miał zamiar zapytać. 
Wykonawca wskazał pozycję 70 i 72, z tym, że pozycja 70 dotyczy nadruku na kopertach, a zadał 
pytanie dotyczące pozycji 71 i 72, które dotyczą toreb papierowych. 
Odpowiedź na pytanie dot. poz. 71 i 72, zamawiający nie dopuszcza uchwytu ze sznurka. 

Pyt. Nr 24 
Poz.75,76: Torby Papierowe: Czy Zamawiający dopuszcza uchwyt ze sznurka? 

Odp.: 
Zamawiający nie dopuszcza toreb papierowych z uchwytem ze sznurka. Zamówienie dotyczy toreb 
z uchwytem sztancowanym, zgodnie z opisem toreb, wskazanym w poz. 75 i 76 
 
 
 
Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.  
 
 
 

 
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO 
Tomasz Grudziak 

 


