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ZP/MJP/22/2020 

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na „Usługę druku książki „Muzeum relacyjne” dla Muzeum 

Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” 

 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień i zmian treści SIWZ w odpowiedzi na pytania 

Wykonawców: 

Pytanie nr 1: 

Według specyfikacji w OPZ (pkt 5.2) zamawiane będą książki w oprawie złożonej. Do oceny 
jakościowej zaś życzą sobie Państwo próbki oprawy "szyto - klejonej", czyli broszurowej. Czy na 
pewno nie nastąpiła pomyłka i będą Państwo oceniać jakość i przyznawać punkty za jakość oprawy 
broszurowej w postępowaniu o druk oprawy złożonej? 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiajacy dokonuje zmiany pierwszego zdania punktu 26.2.2. SIWZ „Punkty w kryterium Ocena 

jakościowa [J] Zamawiający przyzna na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę 

w Formularzu oferty oraz dostarczonej wraz z ofertą próbki, tj. wydrukowanej, nie wcześniej niż 

w roku 2017, przez wykonawcę książki, minimum 50 stron, na papierze kredowym, w oprawie 

twardej szyto – klejonej z obwolutą”. 

Pytanie nr 2 

Według "warunków wykonania" (pkt 5.3, ppkt 3)) przed przystąpieniem do realizacji należy 

dostarczyć wydruk próbny. W powszechnej praktyce wydawniczej przyjęło się dostarczać 

zamawiającemu proof oklejki i kilku stron środka jako wzór kolorystyczny oraz wydruk cyfrowy, 

popularnie zwany ozalidem, przedstawiający układ grafiki, ale nie oddający kolorystyki finalnego 

wydruku. Te arkusze nie są również oprawiane. Czy taki sposób przygotowania wydruku próbnego 

odpowiada zamawiającemu? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany sposób przedstawienia wydruku próbnego. 
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Pytanie nr 3 

Czy można prosić o informację, w jakie dokładnie miejsce w książce ma być wklejone "kalendarium"? 

Jego format równy blokowi uniemożliwia umieszczenie go w bloku książki. Być może ma ono być 

umieszczone na trzeciej stronie tylnej wyklejki, prosiłbym jednak o potwierdzenie i ewentualne 

zdjęcia takiej realizacji, jeśli była ona wykonywana. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Kalendarium/dodatek musi być wklejone w blok środka pomiędzy 5 a 7 rozdziałek (to musi być jeden 

użytek o rozmiarach 235x940 mm oddzielnie drukowany, a nie sklejony z dwóch kawałków, 

falcowany i składany w harmonijkę). 

 

Zamawiający dokonuje również zmiany w opisie przedmiotu zamówienia w specyfikacji druku 

(zawartej w punkcie 5.2. SIWZ oraz w załączniku do umowy) dotyczącej objętości książek: „Objętość 

obydwu książek: 182 strony w obydwu wersjach językowych”. 

 

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert na 29 września 2020 r. godz. 11:00 oraz 

termin otwarcia ofert na 29 września 2020 r. godz. 11:30. 

 

 

 


