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Warszawa, 28 października 2016 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „wykonanie projektu graficznego, druk
i dostawa oraz opracowanie graficzne wersji internetowej (z nawigacją) publikacji o nadanych
numerach ISBN dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” informuję, że wpłynęły
zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej
treści:
Pytanie 1.
Proszę o doprecyzowanie informacji czy cześć 1 przetargu – jest tylko do druku czy po
stronie wykonawcy jest również wykonanie projektu i przygotowalni?
Jak mamy rozumieć zapis (SOPA cz.1 p 3) projekt powinien być przekazany – do akceptacji?
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia część I zamówienia dotyczy tylko druku
offsetowego oraz dostarczenia do siedziby UOKiK publikacji. Materiały, które zostaną
przekazane Wykonawcy są przygotowane w wersji gotowej do druku. W związku z tym, że
Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektu publikacji oraz
przygotowanie materiału do druku nie będzie on musiał uzyskiwać akceptacji projektu przed
wydrukiem.
Mając powyższe na uwadze Zamawiający usuwa zapis zawarty w pkt 3 Załączniku Nr 1 do
SIWZ dla Części I Zamówienia w brzmieniu „Przed skierowaniem materiałów do druku
konieczne jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego. Projekt powinien zostać przekazany nie
później niż w ciągu trzech dni roboczych od podpisania umowy”, a także zapis zawarty w § 1
ust. 4 Załącznika Nr 7 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy dla Części I zamówienia)
w brzmieniu „Przed skierowaniem materiałów do druku, konieczne jest uzyskanie akceptacji
Zamawiającego dla przedstawionych projektów. Projekty powinny być przekazane nie później
niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia podpisania umowy” oraz w całości
zapisy §1 ust. 5 i 6.
Pytanie 2.
Odnośnie części 2- czy po stronie wykonawcy jest tez przygotowanie w tym skład, łamanie?
Jak Państwo liczą termin 18 dni robocze?, a w umowie jest zapis że nie później niż do 17.11.
Odpowiedź:
W części II zamówienia Zamawiający wymaga wykonania składu, łamania, adaptacji projektu
graficznego, przygotowania wersji internetowej (z nawigacją), druku cyfrowego publikacji
oraz dostarczenia do siedziby UOKiK. Do 17 listopada 2016 r. Zamawiający przekaże
Wykonawcy tekst. Od tej daty Wykonawca w ciągu 18 dni roboczych musi zrealizować
całość przedmiotu umowy.
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Powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
jednak ich uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert,
w związku z czym dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Oferty należy składać do dnia 2 listopada 2016 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert
2 listopada 2016 r. godz. 11:30.
Dyrektor Generalny Urzędu
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