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Karlino, dnia 21.10.2022r. 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego 
 

Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 
i informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia 

 
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDPII.271.1.7.2022 - „wykonanie 
wydruków w ramach projektów realizowanych przez ZMiGDP-cz. 2 i 5 oraz wykonanie koszulek 
edukacyjnych z nadrukiem. 

 

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie jako zamawiający, działając 

zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)  zwanej dalej „ustawą Pzp”, udostępnia treść zapytań od 

wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej 

„SWZ”, oraz działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ: 

I.  
Pytanie nr 1: 

Jaki ma być papier okładki? karton (karton jest podwójnie powlekany), czy kreda 300 g (nie 

jest podwójnie powlekana, niemniej jednak przy liczbie stron 42 jest rozwiązaniem 

sugerowanym; okładka kartonowa nie będzie się dobrze prezentować)? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga, aby okładka albumu wykonana była jako oprawa miękka klejona, 

okładka bigowana, kolor 4+4, papier kreda 2-stronnie powlekany 300 g/m2, dodatkowo 

zabezpieczony lakierem dyspersyjnym.  

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza pokrycie okładki folią mat zamiast lakieru dyspersyjnego (który 

może pękać przy bigowaniu)? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że zamienia pokrycie okładki lakierem dyspersyjnym na folię mat z 

punktowym lakierowaniem UV (tytuł albumu). 
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Pytanie nr 3: 

Zgodnie ze specyfikacją zawartą w postępowaniu, album ma mieć format 22,5cm x22,5cm, co 

powoduje konieczność wydruku albumu na arkuszu drukarskim B1. Album ma mieć 42 strony 

plus okładka. Na jednym arkuszu drukarskim Wykonawcy są w stanie wydrukować 24 strony, 

czyli na wydruk jednego albumu potrzeba dwóch arkuszy drukarskich. Jednakże pozostanie     

6 niewykorzystanych stron (2 arkusze po 24 strony = 48 stron). 

Mając na uwadze powyższe, w ramach optymalizacji wykorzystanego papieru proponuje 

zwiększyć objętość albumu o 6 stron, ponieważ w składanych ofertach w kalkulacji cenowej 

Wykonawcy będą musieli wziąć pod uwagę całość wykorzystanego arkusza, a biorąc pod 

uwagę aktualną specyfikację dojdzie do odpadu papieru, który będzie wliczony w cenę, a który 

mogą Państwo wykorzystać na dodatkowe strony zwiększając liczbę stron w albumie. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że zwiększa ilość stron wydruku albumu fotograficznego do 48 – zadanie 

częściowe nr 2. 

Szczegóły techniczne dla albumu fotograficznego (po zmianie): 
- format 22,5 cm x 22,5 cm, 
- ilość stron 48 plus okładka, 
- papier- środek - 150g; kreda matowa + lakier UV położony punktowo na każdej stronie, kolor 4+4, 
- oprawa miękka klejona, okładka bigowana, kolor 4+4, papier kreda 2-stronnie powlekany 300 g/m2, 
dodatkowo zabezpieczony folią mat z punktowym lakierowaniem UV (tytuł albumu). 
- rodzaj nadruku: dwustronny,  
- ilość: 1.000 sztuk + przygotowanie wersji elektronicznej do umieszczenia na stronie internetowej 
zamawiającego, 
- tytuł albumu lakier UV. 

 

II.  
Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ: 

1) treść rozdziału XI pkt 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.10.2022r. do godziny 10:00.”; 

2) treść rozdziału IX SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 

24.11.2022r.”. 

 

Przewodniczący Zarządu 

Waldemar Miśko 
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