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dot.:  przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na wydrukowaniu informatora PN. 

Informator o rynku pracy w Radomiu i możliwościach kształcenia ustawicznego w ramach 

projektu: „Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro”, ogłoszonego w dniu 
08.12.2010r.. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej 
www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl 
(numer ogłoszenia: 353049- 2010). 
 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j.: Dz. U. z 2010. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone  
w związku z przysłanymi przez wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 
 
Pytanie 1:  Proszę o wyjaśnienie co oznacza sformuowanie zawarte w SIWZ „druk ofsett 4x0 (pełny 
kolor)” czy chodzi o druk jednostronny 4+0, czy dwustronny 4+4? 
 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż chodzi o druk dwustronny 4+4. Poniżej modyfikacja w tym 
zakresie. 

 

Pytanie 2: Ilość stron 20 stron + 4 strony okładki czy 20 stron razem z okładką? 
 
Odpowiedź:   Zamawiający informuje, iż liczba stron informatora wynosi ok. 38 plus 4 strony okładki. 
Poniżej modyfikacja w tym zakresie. 

 
 

Pytanie 3: Okładka drukowana kolorowa jednostronnie 4+0, czy dwustronnie 4+4? 
 

Odpowiedź:   Zamawiający informuje, iż okładka ma być drukowana kolorowa jednostronnie 4+0. 
 

Pytanie 4: Lakier UV jednostronnie czy dwustronnie? 
 

Odpowiedź:   Zamawiający informuje, iż lakier UV ma być zgodny z SIWZ (lakier UV, wybiórczo na litery 
okładki). 

 
Pytanie 5: Proszę o podanie rodzaju papieru na okładkę oraz jaki jest przewidziany rodzaj oprawy 
informatora? 
 

Odpowiedź:   Zamawiający informuje, iż papier na okładkę ma być zgodny z SIWZ (300g/m2). 
 



  
 

Pytanie 6: Druk stron wewnętrznych na papierze 200g ma być na pewno jednostronny – jeśli zadruk ma 
być z obu stron to oznaczony powinien być zapisem 4/4 a nie 4/0. 
 

Odpowiedź:   Patrz odpowiedź na pierwsze pytanie. 
 

Pytanie 7: Brak sposobu oprawy informatora. Przy objętości 20 stron może być oprawiony zeszytowo 
na 2 zszywki, ale czy na pewno? 
 

Odpowiedź:   Zamawiający informuje, iż oprawa informatora może być szyta.  

 
 

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j.: Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:  

1) w pkt III SIWZ zapis w brzmieniu: „Ilość stron informatora – ok. 20”  
 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
 
„Ilość stron informatora – ok. 42 (tj. ok. 38 stron plus 4 strony okładki)” 

 

2) w pkt III SIWZ zapis w brzmieniu: „druk ofsett 4x0 (pełny kolor)”  
 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
 

„druk ofsett 4+4” 
 
 

Złożona przez Wykonawcę oferta musi być zgodna z materiałami przekazanymi przez Zamawiającego 
oraz z treścią SIWZ po modyfikacji.  
  
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 

W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przedłuża 

termin składania ofert, ustalając go na dzień: 20 grudnia 2010r., godz. 11:00.  
 

Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2010r. o godz. 11:30. 
 


