Warszawa, dnia 3 września 2012 r.
Znak sprawy: BPR-390-8/12
L. Dz.: KR - 129/12
Znak postępowania: ZP/PRPW/PN/7/2012
Wykonawcy, uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów promocyjnych,
promocję w Internecie i zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz przygotowanie spotu
reklamowego - 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 i odpowiedzi oraz modyfikuje
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie nr 1
Prosimy o określenie czy podane w SIWZ terminy są terminami ostatecznymi wykonania
poszczególnych części umowy. Czy w przypadku np. części 1 druków materiałów promocyjnych
zleceniodawca dopuszcza wcześniejsze wykonanie np. w 2012 tej części zamówienia. Podobne pytanie
dotyczy części 3 tj. produkcji materiałów promocyjnych.
Odpowiedź nr 1
Podane terminy są terminami ostatecznymi tj. są to terminy w których Zamawiający jest w stanie
przygotować materiały i projekty graficzne do nich oraz w terminach tych będzie dysponował
określonymi środkami finansowymi.
Pytanie nr 2
Dotyczy części 4 produkcja spotu. Prosimy o informację czy Zleceniodawca posiada materiał filmowozdjęciowy do przedmiotowego zlecenia czy też wymaga wykonania zdjęć filmowych od Wykonawcy.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający posiada materiał filmowo-zdjęciowy. Jednak w przypadku kiedy Wykonawca zgodnie
ze swoim doświadczeniem uzna, że materiał jest niewystarczający, istnieje możliwość zrobienia zdjęć
filmowych, które w tym przypadku leżeć będą po stronie Wykonawcy. Zamawiający zapewni
odpowiednie miejsce (budynki Uczelni) oraz aktorów (studentów, wykładowców) do zrobienia tych
zdjęć.
Pytanie nr 3
W punkcie dotyczącym pozycji 1.12 „projekt graficzny oraz druk informatora” nie wskazano formatu
publikacji, proszę o wskazanie formatu. Proszę także o informację czy publikacja będzie posiadała
numer ISBN.

Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odpowiedź nr 3
Informator nie będzie miał numeru ISBN. Format informatora to 100x210 mm.
W związku z powyższym zmianie ulega treść SIWZ odpowiednio do wyżej opisanej zmiany
(Pozycja 1.12 w części I Postępowania: Druk materiałów promocyjnych) tj.:

BYŁO:
Pozycja 1.12
Projekt graficzny
oraz druk
Informatora

POWINNO BYĆ:
Pozycja 1.12
Projekt graficzny
oraz druk
Informatora

1000

objętość: 20 str. + okładka
środek: kolorystyka: 4+4, papier: kreda mat 100 g
okładka: kolorystyka: 4+0, papier: kreda błysk 180 g
oprawa: szyta 2 zszywkami
druk: offsetowy
Wykonawca: przygotuje projekt graficzny oraz wykona
druk Informatora
Wkład merytoryczny dostarczy Zamawiający

nie później niż do
30 października
2012 r.

1000

format: 100 mm x 210 mm
objętość: 20 str. + okładka
środek: kolorystyka: 4+4, papier: kreda mat 100 g
okładka: kolorystyka: 4+0, papier: kreda błysk 180 g
oprawa: szyta 2 zszywkami
druk: offsetowy
Wykonawca: przygotuje projekt graficzny oraz wykona
druk Informatora
Wkład merytoryczny dostarczy Zamawiający

nie później niż do
30 października
2012 r.

Prosi się Wykonawców o uwzględnienie zmiany w składanej ofercie. Dokonana zmiana nie powoduje
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Załączników nr 1, 2 i 2.1 do SIWZ.
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ustalony na dzień 11 września 2012 r. o godz. 10:00
oraz otwarcia ofert tego samego dnia o godz. 10:30, nie ulega zmianie.

Z poważaniem,

Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

