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Wszyscy Wykonawcy 

 
 
 
BZP.KO-B.341–698/09 
 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie druku broszury informacyjnej, ogłoszonego 

w dniu 31.08.2009r. na: tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie 
internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie 
www.portal.uzp.gov.pl, pod nr 299438-2009. 

 
 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j.: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku  
z przysłanymi przez wykonawcę zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 
 
 
Pytanie 1: Czy Zamawiający dostarcza zdjęcia, ilustracje, grafiki niezbędne do zilustrowania 

miesięcznika? 
 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dostarcza zdjęcia, ilustracje i grafiki niezbędne do zilustrowania 

miesięcznika. 
 

Pytanie 2: Po czyjej stronie jest korekta? Czy korekty językowej dokonuje Zleceniodawca, a 
Wykonawca nanosi ją tylko na pliki? Proszę o wyjaśnienie terminu z SIWZ: Korekty- czas realizacji 
24h. 

 
Odpowiedź: Korekta jest po stronie Zamawiającego, a Wykonawca nanosi ją tylko na pliki w ciągu 24 

godzin od otrzymania wersji elektronicznej RIK po złożeniu. 
 

Pytanie 3: Co oznacza zapis wydruk próbny do akceptacji przed drukiem? Czy macie Państwo na 
myśli wydruki cyfrowe- proof- cromaliny z każdej strony miesięcznika (środki + okładka)? 

 
Odpowiedź: Zleceniodawca oczekuje wydruku próbnego, czyli wydruku na kolorowej drukarce 

projektu RIK w formie, w jakiej zostanie on skierowany do ostatecznego wydruku. 
 

Pytanie 4: Oprawa: szyta lub klejona- przy jakiej objętości stosują Państwo oprawę szytą, a przy jakiej 
klejoną? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dokonał w tym zakresie stosownej modyfikacji treści SIWZ (poniżej). O 

sposobie łączenia stron w zależności od objętości (ilości stron) decyduje Wykonawca w sposób 
zapewniający utrzymanie wysokiej jakości wydawnictwa.  

 

Pytanie 5: Czy jest możliwość zapoznania się z aktualną wersją miesięcznika, nawet w wersji 
elektronicznej? 

 
Odpowiedź: Istnieje możliwość zapoznania się z aktualną wersją miesięcznika. Jest on dostępny na 

stronie internetowej Zamawiającego www.radom.pl, a także załączony pod SIWZ do niniejszego 
postępowania jako przykład. 

 

http://www.portal.uzp.gov.pl/
http://www.radom.pl/


Pytanie 6: Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ: pkt. XVII 3 SIWZ mówi, że „Cena musi być podana 
cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej 
zasady zaokrąglania liczb…”. Obliczona cena 1 strony, uwzględniająca wartość podatku VAT 
według zaleceń podanych w SIWZ, jest mało precyzyjna. Sugerujemy kalkulowanie ceny 1 str. z 
dokładnością do czterech miejsc po przecinku i zwracamy się z prośbą o podanie wzoru, według 
którego cena ofertowa musi być obliczona.  

 
Odpowiedź: Poniżej Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Wzór, według którego obliczana jest cena ofertowa znajduje się w pkt. XVIII.2 b SIWZ, jednakże 
w związku z modyfikacją zapisów SIWZ w tym, zakresie zostaje on odpowiednio zmodyfikowany i 
przedstawiony poniżej. 

 

Pytanie 7: W ofercie należy przedstawić cenę brutto 1 strony druku. Jak ująć gdy cena jest do 3 
miejsc po przecinku -a zaokrąglając do 2 miejsc powstaje znacząca  różnica, biorąc  pod uwagę 
druk broszury. 

 
Odpowiedź: Poniżej Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji zapisów SIWZ w tym zakresie. 
 

Pytanie 8: Czy możliwe jest podanie ceny brutto za 10 stron broszury - zlikwidowałoby to problem z 
zaokrągleniami 

 
Odpowiedź: Poniżej Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji zapisów SIWZ w tym zakresie. 
 
 
 

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j.: Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania o udzielnie zamówienia 
publicznego w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia oraz w Formularzu ofertowym, 
stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Niniejsza modyfikacja wynika z problemów powstałych na 
etapie odpowiedzi na zapytania Wykonawców.  

1) Dotychczasowy zapis z pkt. III.2 SIWZ w brzmieniu:  
„oprawa szyta lub klejona, w zależności od ilości stron” 

zostaje zastąpiony następująco: 
„Wykonawca dokona odpowiedniego łączenia stron (oprawy: klejona/szyta) z 
zachowaniem najwyższej jakości i funkcjonalności broszury. Zamawiający zakłada, że 
wystąpią co najmniej 2 zlecenia broszury zawierającej ponad 100 str.” 

2) Dotychczasowy zapis z pkt. XVII.2 SIWZ w brzmieniu:  
„W ofercie w pozycjach „cena jednostkowa brutto w zł za 1 str.” należy podać cenę brutto za 
druk 1 str. broszury. Cenę brutto, tj. cenę uwzględniającą wartość podatku VAT, należy wpisać 
liczbą i słownie.” 

zostaje zastąpiony następująco: 
„W ofercie w kolumnie „cena brutto w zł za 1 str.” należy podać cenę brutto za wydruk  
1 str. broszury. W kolumnie „Wartość brutto w zł za 10.000 egz.” należy podać wartość 
wynikającą z iloczynu „ceny brutto w zł za 1 str.” oraz „wartości brutto w zł za 10.000 
egz.” Następnie wartość brutto w zł za 10.000 egz., tj. cenę uwzględniającą wartość 
podatku VAT, należy wpisać liczbą i słownie.” 

 
3) Dotychczasowy zapis z pkt. XVIII.2a SIWZ w brzmieniu:  

„C1 – liczba punktów w kryterium „cena” za 1 str. druku broszury” 
zostaje zastąpiony następująco: 

„C1 – liczba punktów w kryterium „cena” za 100 str. druku broszury” 
oraz 

Dotychczasowy zapis z pkt. XVIII.2b w brzmieniu:  
„dla porównania i oceny złożonych ofert Zamawiający zastosuje następujący wzór  
C = C1 × 100 × 10.000 × 4” 

zostaje zastąpiony następująco: 
„dla porównania i oceny złożonych ofert Zamawiający zastosuje następujący wzór  
C = C1 × 100 str. × 4 zlecenia” 

 
 
 
 



 
4) W wyniku wprowadzonych zmian Formularz ofertowy również ulega zmianie na nowy. 
 
 
W związku z dokonanymi zmianami, proszę o zastosowanie nowego Formularza oferty, 
dołączonego do niniejszego pisma. Złożona przez Wykonawcę oferta powinna być zgodna z 
materiałami przekazanymi przez Zamawiającego.  
 

 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 
 

W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający przedłuża termin składania ofert, ustalając 
go na dzień: 10 września 2009r., godz. 10:30. Przedłużeniu ulega również termin wnoszenia wadium. 
 
Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 września 2009r. o godz. 11:00. 
 
 
 
 



BZP.KO-B.341-698/09      Formularz oferty 
Data sporządzenia oferty ………………………….. 

 

............................................................                            
(Nazwa i adres firmy wykonawcy)            
    
REGON ........................................... 

NIP ……………………………………. 

tel./fax ………………………………… 

e-mail: ………………………………… 

        URZĄD MIEJSKI W RADOMIU  
        Biuro Zamówień Publicznych 
        ul. Jana Kilińskiego 30 
        26-600 Radom 

 
Oferta 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 206.000 euro na wykonanie druku broszury 
informacyjnej, znak BZP.KO-B.341-698/09: 

1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie III. SIWZ, zgodnie ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za wynagrodzeniem ryczałtowym w następującej 
wysokości:  

Przedmiot zamówienia 
Cena brutto 
w zł za 1 str. 

Ilość 
egzemplarzy  

w szt. 

Wartość brutto w zł  
za 10.000 egzemplarzy  

(cena za 1str. × 10.000egz.) 

1 2 3 (2 × 3) 

druk broszury 

  zł 10.000 zł 

Wartość brutto słownie: ….………………………………………… 
……………………………………………………………............. złotych  

2) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

3) Wadium w kwocie 2.000,- zł zostało uiszczone w dniu ………………… w formie 
…………………………………. Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty. 
Wadium wpłacone w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy: 
………………………………………………………………………………….…………………………… 

4) Powierzamy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu prac (w przypadku nie 
powierzenia puste miejsce zaleca się wykreślić): ……………………..…………………..…………. 
………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Istotne postanowienia umowy, zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wybrania naszej 
oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i 
terminie wskazanym przez zamawiającego. 

6) W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji do 
wpłaconego wadium. 

7) Nie będziemy rościć pretensji w przypadku zatrzymania przez Zamawiającego wadium wraz  
z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie 
złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. 

8) Zostaliśmy poinformowani, że możemy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych, wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec  
w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż 
zamawiający. 

 
                    
                     .............................................................................. 

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do 

reprezentowania firmy) 


