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Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu ZP-7/FRSE/2020

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi druku offsetowego publikacji wydawanych na potrzeby
FRSE, numer postępowania: ZP-7/FRSE/2020.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu
wpłynęły pytania a Zamawiający udzielił na nie odpowiedzi.

Pytanie 4
Proszę o sprecyzowanie gramatury papieru na okładkę w tabeli nr.8 pozycja 57 Publikacja jubileuszowa 210x260.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że gramatura papieru okładki do publikacji z nr. 57 w Tabeli nr 8 w Opisie Przedmiotu
Zamówienia wynosi 300 g/m2.
Pytanie 5
Proszę o podanie interpretacji zapisu z załącznik nr 6 do SIWZ_formularz_oferty - dotyczącego podsumowania cen
brutto co oznacza zapis:... (wskazana kwota stanowi podstawę do porównania ofert).
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że określenie zawarte w formularzu oferty ,,wskazana kwota stanowi podstawę do porównania
ofert’’ oznacza, że kwota obliczona przez Wykonawcę będzie stanowiła podstawę do oceny ofert – zgodnie z
kryteriami określonymi w Rozdziale 12 SIWZ – odpowiednio:
1. Cena oferty brutto za druk tj. pozycja ,,Razem” z tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – cena druku 70%,
2. Cena oferty brutto za dodatkowe uszlachetnienie podana w tabelach’ 1.1., 2.1, 3.1, 4.1,
5.1, 6.1 – cena dodatkowego uszlachetnienia okładek 5%,
3. Cena dystrybucji -10%
Pytanie 5
Proszę o wyjaśnienie czy rozdział 13 SIWZ mówi o wyborze 3 wykonawców, którzy będą realizować cały przedmiot
zamówienia? w podziale na trzy podmioty? czy z tych trzech zostanie wyłoniony jeden do realizacji całości. Jeżeli tak
to w jakiej formie?
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że zamierza udzielić zamówienia trzem Wykonawcom (trzem różnym firmom), z których
każdy będzie otrzymywał zlecenia według aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego.
Umowy zostaną zawarte z trzema Wykonawcami, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze zgodnie z
postanowieniami i na zasadach określonych w SIWZ.

Pytanie 6
Bardzo proszę o sprawdzenie nakładów w Tabeli 8 Publikacje specjalne. Nakłady różnią się w Aktualnym Załączniku
nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia i w Formularzu ofertowym, proszę o informację które nakłady są
prawidłowe ?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 pzp, zmienił treść opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie pozycji 55, 56 i 57 tabeli nr 8.
Aktualny opis przedmiotu zamówienia w załączeniu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert na dzień 29 kwietnia 2020 r. godzina 10:00.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez MARCIN JERZY KUBOŃ
Data: 2020.04.24 13:26:58 CEST

