Warszawa, 06 lutego 2019 r.
Do zainteresowanych:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Opracowanie projektów graficznych, skład DTP, oraz druk materiałów informacyjnych
dotyczących GAZ-SYSTEM oraz inwestycji współfinansowanych i planowanych do współfinansowania ze
środków UE (sukcesywna dostawa)”
Numer postępowania: NP/2019/01/0012/BK

Wyjaśnienia treści SIWZ

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 8
Zauważyłam, że zostały wprowadzone zmiany w treści formularza cenowego.
Chciałabym upewnić się w jednej kwestii, ponieważ mam wątpliwości:
Pozycja 11 i 12 (formaty B2) w poprzedniej specyfikacji były w porządku - teraz są wymiarami nie drukowymi,
ponieważ format papieru zamawianego do tego typu druków to B1 (1000 x 700 mm), więc podane nowe
wymiary są nieekonomiczne pod kątem możliwości ułożenia składek na arkuszu.
Format 176 x 250 mm jest problematyczny ponieważ:
176 mm x 4 = 704 mm
250 mm x 4 = 1000 mm
Maszyna potrzebuje miejsce na złapanie arkusza czyli na tzw. markę czołową. To samo dotyczy marki bocznej
równającej arkusz i znaczników oraz skal drukarskich bez których nie da się prawidłowo wykonać wydruku.
Format podany wcześniej 162 x 235 mm jest optymalny ponieważ:
162 mm x 4 = 648 mm ( co daje nam miejsce na markę czołową, spady i wystarczającą ilość wolnej przestrzeni
na górze arkusza dla kostek densytometrycznych ) 235 mm x 4 = 940 mm ( co daje nam miejsce na markę
boczną, spady i wystarczającą ilość wolnej przestrzeni na bokach arkusza dla znaczników drukarskich )
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Prośba o informację, którą specyfikację mamy brać pod uwagę w wycenie.
Odpowiedź nr 8
Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia i
Załącznika nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy.
Obowiązujący Opis Przedmiotu Zamówienia i Formularz cenowy w załączeniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do
dnia
12 lutego 2019 r., do godziny 10:00.
Oferty zostaną otwarte publicznie w siedzibie Zamawiającego w dniu upływu terminu składania ofert, tj.:
12 lutego 2019 r. godz. 10:30.

W związku z ww. przedłużeniem terminu, zmianie ulegają wszystkie zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w których wskazywano poprzedni termin składania i otwarcia ofert.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia_zm. 06.02.2019,
2. Załącznik nr 2a – Formularz cenowy_zm. 06.02.2019.
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