
PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 06-12-2019r. 

 

Przetarg 03/PN/U/2019 "Usługa drukowania i dostawy druków" 

 

 

1. Komplimentki – co oznacza zapis „własny papier”? 
Zapis "własny papier" oznacza papier dostarczany przez Zamawiającego - biały, fakturowany, 
ok 300g. 

 
2. Kartka Świąteczna 2 – czy możliwe jest, żeby kartki miały folię mat 2-stronnie, zamiast 1-

stronnie? 
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ,  Zamawiający wymaga 
aby "KARTKA ŚWIĄTECZNA 2" miała folię mat 1-stronnie  
 

3. Program z grzbietem mały 2, duży, duży 2 – czy zamiast oprawy szyto-klejonej, można 
przyjąć oprawę klejoną PUR? 
W innych pozycjach jest oprawa PUR, jest ona równie wytrzymała, a przy tym tańsza w 
produkcji. 
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ , Zamawiający wymaga 
aby PROGRAM Z GRZBIETEM MAŁY 2, PROGRAM Z GRZBIETEM DUŻY,  PROGRAM Z 
GRZBIETEM DUŻY 2 -  miały oprawę szyto-klejoną. 
 

4. Próbne wydruki – czy są wymagane przy drukowaniu każdej pozycji? Jeśli jest wydruk z 
uszlachetnieniem, czy na wydruku próbnym też ma ono być? 
Zgodnie z Wzorem Umowy – Załącznik nr 5 "Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 
sporządza próbne wydruki lub inne formy weryfikacji wykonywanej pracy i dostarcza do 
siedziby Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego."  Zamawiający nie zakłada próbnych 
wydruków przy drukowaniu każdej pozycji. Zamawiający będzie chciał zobaczyć 1 wydruk 
próbny z  uszlachetnieniem. 
 

5. Termin realizacji – jeśli chodzi o większość pozycji, 3 dni robocze są wystarczające, 
natomiast przy wydrukach z folią, złoceniem czy z wykrojnika, jest to nierealne. 
Czy termin realizacji może ulec wydłużeniu? 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zlecenia przy 
wydrukach ze złoceniem i z wykrojnika z 3 na 7 dni roboczych. W pozostałych przypadkach 
termin realizacji pozostaje bez zmian.  
Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji w załączniku nr 5 do SIWZ . 
 

6. Czy istnieje możliwość dostania Zał. 1 w formie pliku Excel? 
 

 Zamawiający udostępnia Załącznik nr 1 w formie edytowalnej. 
 
7. Czy dostawy poszczególnych produktów mogą być realizowane w pakietach, jeżeli tak to 

jakie produkty można łączyć przy dostawach? 
 
 Zgodnie z punktem 3.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Realizacja usługi 

odbywać się będzie sukcesywnie w oparciu o zapotrzebowania Zamawiającego…” 



Zamawiający nie jest w stanie przedstawić w tym momencie informacji, jakie produkty będą 
wchodziły w skład poszczególnych zamówień. 

 
8. Czy przy złożeniu oferty Załącznik nr 1 musi mieć 116 stron? Czy można łączyć produkty  

identycznej specyfikacji i podawać jedną cenę dla takich produktów podając zakres pozycji 
według kolumny "LP."? 

 
 Tak. Forma Formularza Ofertowego powinna być zgodna z Załącznikiem nr 1 do SIWZ 
 Wykonawca powinien wypełnić każdy wiersz i kolumnę. Nie ma możliwości łączenia 

produktów identycznej specyfikacji i podawania jednej ceny. 
 

 


