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Radom, dnia 12 lipca 2012r. 
BZP.271.1243.2012.AK 

    Wszyscy Wykonawcy 
     
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę drukowania i dostawy  wydawnictw promocyjnych, 
ogłoszonego w dniu 09.07.2012r. 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: 242346-2012).  

 

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 przesłanymi przez wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w/w przetargu (pisownia oryginalna):  

PYTANIE 1:  Bardzo proszę o sprecyzowanie informacji na stronie 2 specyfikacji „informacje dodatkowe” 
mówiącej o zobowiązaniu do wykonania pełnowartościowej próbki 6 publikacji i etui. 
Proszę o podanie: 

• jaką technika mają być wykonane próbki? 
• na jakim surowcu? 
• jak oprawione mają być publikacje? 

 
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający, zarówno w przypadku 6 wydawnictw promocyjnych, jak i etui  do nich, 

oczekuje w pierwszej fazie realizacji umowy próbek w postaci na gotowo wydrukowanych  
i sklejonych publikacji, a w drugiej fazie realizacji umowy próbki gotowego, docelowego 
etui, wykonanych z materiałów i w technologii takich, jak docelowo oczekiwane elementy 
zamówienia. 

 
PYTANIE 2:  W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na usługę drukowania i dostawy wydawnictw 

promocyjnych proszę o odpowiedź na pytanie: 
Co zamawiający ma na myśli w opisie przedmiotu zamówienia - pełnowartościowa próbka - 
czy ma być to na gotowo wydrukowana i sklejona publikacja - czy też wydruki próbne  
z całości katalogu - czy kolorowe ozalidy do sprawdzenia poprawności stron? 
Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku etui - co Zamawiający ma na myśli 
pełnowartościową próbkę - czy gotowe etui? 
 

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający, zarówno w przypadku 6 wydawnictw promocyjnych, jak i etui  do nich, 
oczekuje w pierwszej fazie realizacji umowy próbek w postaci na gotowo wydrukowanych  
i sklejonych publikacji, a w drugiej fazie realizacji umowy próbki gotowego, docelowego 
etui, wykonanych z materiałów i w technologii takich, jak docelowo oczekiwane elementy 
zamówienia. 

 

PYTANIE 3:  W związku z ogłoszeniem przez Państwa przetargu na "Usługę drukowania i dostawy 
wydawnictw promocyjnych" prosimy o wyjaśnienie pkt. III tzn. nakładu druku 
poszczególnych broszur. Czy każda publikacja będzie miała nakład po 2000 szt., czy 
wszystkich broszur razem ma być 2000 szt. i wtedy nakład poszczególnych tytułów będzie 
po 333 szt., czy też każda broszura będzie miała różny nakład - jaki? 
 

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający informuje, że każda z 6 książek wchodzących w skład publikacji ma być 
wydrukowana w nakładzie 2000 szt., czyli będzie 12 000 książek. 

 

                        Z up. PREZYDENTA MIASTA 
 

               Artur Ślarzyński 
                                            Kierownik Biura Zamówień Publicznych 


