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Radom, dnia 05.01.2012r 
BZP.271.1710.2011.AĆ 
 
 
    Wszyscy Wykonawcy 
      
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi składu, druku i dystrybucji 11 - stu edycji 
Radomskiego Informatora Kulturalnego, ogłoszonego w dniu 03.01.2012r. 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: 2959 - 2012).  

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przesyłamy odpowiedź jaka została udzielona w związku 
z przesłanym przez wykonawcę zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w 
przetargu (pisownia oryginalna):  

 

PYTANIE 1: Chodzi o zapis w formularzu oferty – w którym do wyceny jest 1 strona informatora. Natomiast  
w opisie zamówienia podana jest informacja, że 1 egzemplarz ma 70 stron (+/- 15%). W związku z tym mam 
pytanie jak to wycenić – jeśli nadal do wyceny są strony – jaką ilość stron do wyceny przyjąć. Być może 
wkradł się w formularz błąd i chodzi o wycenę 1 egzemplarza, który będzie składał  się z 70 stron (+/- 15%). 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż formularz ofertowy został przygotowany poprawnie. Zamawiający 
przyjął, iż dla oceny i porównania ofert należy wskazać cenę jednej strony przy 6000 egzemplarzach 
wydawnictwa, która będzie miała ok. 70 stron. Jednocześnie Zamawiający określił górną i dolną granicę 
dopuszczalnej zmiany objętości wydawnictwa. W chwili obecnej z uwagi na to, że wydawnictwo ma mieć 11 
edycji Zamawiający nie potrafi dokładnie dookreślić rzeczywistej ilości stron każdej edycji. Cena za jedną 
stronę dla 6000 egzemplarzy wydawnictwa zaoferowana przez Wykonawcę, z którym następnie 
Zamawiający zawrze umowę, obowiązywała będzie przez cały okres jej trwania. Faktyczna wartość 
zobowiązania Zamawiającego wynikała będzie z przemnożenia tej ceny, ilości zrealizowanych edycji oraz 
rzeczywistej liczby stron danej edycji, z zastrzeżeniem, iż wartość ta nie może przekroczyć maksymalnej 
nominalnej wartości zobowiązania obliczonej zgodnie z pkt. XXI .2.b. 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, w związku z omyłką 
Zamawiającego w postaci błędnego wskazania w pkt XVI.16. SIWZ sposobu obliczenia wartości  nominalnej 
zobowiązania w sposobie przygotowania formularza ofertowego, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób, iż w punkcie 
XVI.16 zostaje wykreślony w całości zapis w brzmieniu:   

„W kolumnie „Wartość nominalna zobowiązania (łączna wartość przedmiotu zamówienia w całym 
okresie realizacji zlecenia”  należy podać wartość wynikającą z iloczynu „wartości brutto w zł za 1 str. 
przy 6.000 egz.”, „liczby stron dla pojedynczej broszury; przyjęto stałą liczbę - 70 str.” oraz „liczby 
zleceń; przyjęto stałą liczbę – 11 zleceń (wydań).” 
 
Po dokonaniu powyższego punkt XVI.16 ma następujące brzmienie: 
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„W formularzu ofertowym 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 1 str. przy 6.000 egz.” należy 
podać wartość wynikającą z iloczynu „ceny brutto w zł za 1 str.” oraz „ilości egzemplarzy w 
szt.” Następnie wartość tą (uwzględniającą podatek VAT), należy wpisać liczbą i słownie.” 
 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. Formularz oferty nie 
ulega zmianie. 

Powyższa zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wymaga dodatkowego czasu na 
wprowadzenie zmian w ofertach. 

 

 
 
 

                           Z up. PREZYDENTA MIASTA 
 

                    mgr Rafał Czajkowski 
                                                         Sekretarz Miasta 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


