Warszawa, dnia 10 marca 2011 r.
Znak sprawy: BPR-390-2/11
L. Dz.: KR - 56/11
Znak postępowania: ZP/PRPW/PN/1/2011
Wykonawcy,
uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na przygotowanie, druk i dostawę 18 publikacji Systemy zapewniania jakości kształcenia – 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, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 28, poz. 143)),
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
Strona 17 pkt 1 - czy zdanie "środek publikacji przygotowany jest w formacie A4- zadaniem
Wykonawcy jest druk publikacji z formatu A4 do formatu docelowego B5" - oznacza przeskalowanie
środka publikacji czy o wykonanie przełamania do formatu B5?
Odpowiedź nr 1
Zgodnie z zapisami SIWZ „środek publikacji przygotowany jest w formacie A4- zadaniem
Wykonawcy jest druk publikacji z formatu A4 do formatu docelowego B5.
Zadaniem Wykonawcy jest taki druk, który pozwoli wydrukować publikację z formatu A4 do B5 (po
obcięciu 176 mm x 250 mm) przy jednoczesnym zachowaniu dobrej jakości wydruku. Zamawiający
dysponuje wersją publikacji w formacie pdf, a także na życzenie Wykonawcy może udostępnić wersję
w formacie Word.
Pytanie nr 2
Strona 17 pkt 2. Czy egzemplarz próbny ma być oprawiony i przycięty do formatu, czy wystarczy
wydruk?
Odpowiedź nr 2
Tak. Egzemplarz próbny powinien być oprawiony i przycięty do formatu.
Pytanie nr 3
Strona 17 pkt. 3 Proszę określić miejsce dostawy, które piętro i czy jest winda?
Odpowiedź nr 3
Zgodnie z zapisami SIWZ (strona 17 pkt 3) miejscem dostawy publikacji jest Gmach Główny
Politechniki Warszawskiej przy Pl. Politechniki 1 w Warszawie, pokój 225B.
Podane miejsce dostawy znajduje się na II piętrze w budynku z windą.
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Pytanie nr 4
Strona 18 - 20:
a) czy określenie w pozycjach od 1 do 7: "okładka: papier błysk gramatura 200g/m2" oznacza
druk na papierze błyszczącym bez zabezpieczenia po druku, czy okładka ma być wykonana
tak jak w pozycjach od 8 do 18?
b) czy określenie: "full color 4+0" oznacza druk w skali CMYK?
c) czy określenie: "typ druku: offset" oznacza wykluczenie innych możliwości druku, np druk
cyfrowy stosowany do niskonakładowych pozycji?
Odpowiedź nr 4
a) Okładka publikacji w pozycjach od 1 do 7 powinna być wydrukowana na papierze
błyszczącym bez zabezpieczenia. Pozycje od 8 do 18 wymagają zabezpieczenia folią.
b) Tak. Okładka przygotowana jest w skali CMYK. Zamawiający dostarczy Wykonawcy
parametry CMYK dla poszczególnych publikacji.
c) Zamawiający wymaga, aby publikacje drukowane były w offsecie. Zamawiający nie
dopuszcza innych możliwości druku.
Pytanie nr 5
Podany przez Państwa format B5 (176 mm x 250 mm) jest formatem brutto, tzn. taki format mają
zwykle książki B5 przed obcięciem, po obcięciu format gotowej książki to ok. 170 x 240 mm.
Odpowiedź nr 5
Format docelowy opracowania to format B5 - po obcięciu publikacja powinna mieć wymiary ok.
176 mm x 250 mm.
Pytanie nr 6
Czy należy rozumieć ze format A4 należy zmniejszać po przekątnej do formatu B5? Podany przez
Państwa format 176 x 250 mm jest formatem surowym wynikającym z arytmetycznego podziału
formatu B1. Format docelowy książki winien wynosić 165 x 240 mm?
Odpowiedź nr 6
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.
Pytanie nr 7
Podajecie Państwo druk offsetowy - czy na pewno? Niskie nakłady sugerowałyby druk cyfrowy.
Odpowiedź nr 7
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4 pkt. c).
Pytanie nr 8
W warunkach technicznych jest napisane, że metoda druku to offset. Czy dopuszczacie Państwo
możliwość druku metodą cyfrową?
Odpowiedź nr 8
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4 pkt. c).
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ustalony na dzień 21 marca 2011 r. o godz. 11:00
oraz otwarcia ofert tego samego dnia o godz. 11:30, nie ulega zmianie.
Z poważaniem,
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