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Radom, dnia 24 maja 2011r. 

BZP.271.688.2011.AK 

   Wszyscy Wykonawcy 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi drukowania i dostawy gazety „Radom.Pl- 

Radomski Magazyn Samorządowy”, ogłoszonego w dniu 18.05.2011r. 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: 141799-2011). 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759) przesyłamy odpowiedź jaka została udzielona w związku z przysłanym 
przez jednego z wykonawców zapytaniem dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w 
przetargu (pisownia oryginalna): 

Pytanie 1:  
Chciałbym niniejszym zgłosić swoje wątpliwości co do parametrów technicznych wyspecyfikowanych w 
warunkach przetargowych na druk i dostawę gazety Radom.Pl. Podanie dokładnych wymiarów gazety (420 x 315 
mm) ogranicza nam możliwość wzięcia udziału w ww. przetargu co jest niezgodnie z zasadą swobodnej 
konkurencji. Zwyczajowo zamawiający podaje wymiar gazety w pewnym przedziale tolerancji. W naszym 
przypadku możemy zaoferować nieznacznie mniejszy rozmiar tj. 410 x 289 mm, nie mniej jednak obawiam się że 
taka oferta pomimo konkurencyjnej ceny zostanie odrzucona jako nie spełniająca warunków przetargowych. 
Proszę zatem o informację, czy dopuszczają Państwo odchylenia formatu w złożonych ofertach przetargowych. 
 
Odpowiedź 1: 

Informujemy, że przestawiony wymiar jest minimalnym oczekiwanym wymiarem ze względu na ilość treści jaką 
Zamawiający zamierza zamieszczać w gazecie oraz dbałość o wielkość czcionki i czytelność drukowanych 
zapisów. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza ofert z wymiarami mniejszymi, natomiast dopuszcza oferty o 
wymiarze większym do 10 % od przedstawionego. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji opisu przedmiotu 
zamówienia. 

Pytanie 2: 

Czy jest dopuszczalne złożenie oferty o formacje i polu zadruku mniejszym niż wskazane w SWIZ. Możemy 
zaproponować pole zadruku 260 mm x 360 mm i wymiar strony 285 mm x 400 mm. 

Odpowiedź 2: Odpowiedź na to pytanie została udzielona w odpowiedzi 1. 

W związku z powyższym 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:  

Do opisu znajdującego się w pkt. III SIWZ w brzmieniu „wymiar strony 420 x 315 mm po złożeniu bez szycia”  
dodaje się następujący zapis:  

nie dopuszcza się mniejszych wymiarów strony, natomiast dopuszcza się wymiar strony   większy 

do 10 % od przedstawionego. 

Jednocześnie opis znajdujący się we wzorze umowy w § 1 pkt. 1 w brzmieniu „Wymiar strony 420 x315mm 
po złożeniu bez szycia, maksymalne pole zadruku 400 x280 mm, objętość gazety 8 stron, pełny kolor, papier 
gazetowy 45 g/m.kw.,”, zmienia się  na następujący:  

 Wymiar strony 420 x315mm po złożeniu bez szycia, nie dopuszcza się mniejszych wymiarów 

strony, natomiast dopuszcza się wymiar strony   większy do 10 % od przedstawionego, maksymalne 

pole zadruku 400 x280 mm, objętość gazety 8 stron, pełny kolor, papier gazetowy 45 g/m.kw. 

W związku z wprowadzoną zmianą na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
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Zamawiający przedłuża termin składania ofert i ustala się go na dzień: 30.05.2011r., godz. 13:30. 
Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ na podstawie art. 38 ust.4 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w następujący sposób: 

1) w pkt XVII.1 SIWZ zapis w brzmieniu:  
„Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana 
Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53) w terminie do dnia 27.05.2011 do 

godz.: 09:00” 

 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana 
Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53) w terminie do dnia 30.05.2011 do 

godz.: 13:30” 

 

2) w pkt XVII.2 SIWZ zapis w brzmieniu: 
"Oferta na wykonanie usługi drukowania i dostawy gazety „Radom.Pl- Radomski Magazyn 

Samorządowy”,  (BZP.271.688.2011.AK)”  

oraz „Nie otwierać przed 27.05.2011r. godz. 09:30.” 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

"Oferta na wykonanie usługi drukowania i dostawy gazety „Radom.Pl- Radomski Magazyn 

Samorządowy”,  (BZP.271.688.2011.AK)”  

  oraz „Nie otwierać przed 30.05.2011r. godz. 14:00. 

3) w pkt XVIII SIWZ zapis w brzmieniu: 
„Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter)  
w dniu 27.05.2011r. godz. 09:30” 

 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

„Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter)  
w dniu 30.05.2011r. godz. 14:00” 

 

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

Z up PREZYDENTA MIASTA 
 

mgr Rafał Czajkowski 
SEKRETARZ MIASTA 

 

 
 

 


