Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r.
Znak sprawy: BPR-390-4/12
L.dz. KR-59/12
Znak postępowania: ZP/PRPW/PN/3/2012
Wykonawcy, uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na przygotowanie do druku, druk oraz dostawę dwóch
książek z serii „Inżynieria procesów biomedycznych”– realizacja w ramach projektu
Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przedstawia
wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań oraz odpowiedzi dotyczące
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Pytanie nr 1
W jaki sposób rozmieszczone są strony kolorowe w przedmiotowych publikacjach – czy są
rozrzucone po całej objętości książek czy zgrupowane np. na końcu w postaci kolorowej wklejki?
Odpowiedź nr 1
Kolorowe strony, w każdej z obu publikacji, są rozrzucone po całej objętości książek.
Pytanie nr 2
Blok książki format 166x244 mm nie jest możliwy do wydrukowania z formatu B, należy go
drukować z większego formatu, co nie jest ekonomiczne.
Czy możliwe jest zmniejszenie publikacji o kilka milimetrów? Pozwoli to, na znaczne obniżenie
kosztów druku.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmniejszenia formatu publikacji.
Pytanie nr 3
Kolorowe strony – czy występują w jednym miejscu czy w różnych miejscach książki?
Odpowiedź nr 3
Patrz odpowiedź nr 1.
Pytanie nr 4
Czy na kolorowych stronach będą zdjęcia? Jeśli tak, to czy zdjęcia będą na spad czy mieszczą się
w kolumnie?
Odpowiedź nr 4
Na kolorowych stronach będę zdjęcia i kolorowe rysunki. Mieszczą się one w kolumnie.
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Pytanie nr 5
Zwracamy się do Państwa o udzielnie odpowiedzi na pytanie dotyczące druku książki nr 1
pt. „Przepływy w organizmie człowieka. Wstęp do biomechaniki płynów” oraz książki nr 2 pt.

„Aerozole wziewne i inhalatory” wydanie II.
Czy format bloku książek wymienionych wyżej tytułów może być pomniejszony do wymiaru
168 mm x 238 mm ?
Odpowiedź nr 5
Patrz odpowiedź nr 2.
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ustalony na dzień 12 czerwca 2012 r.
o godz. 11:00 oraz otwarcia ofert tego samego dnia o godz. 11:30, nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,
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