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Warszawa, 2018.05.24 

Numer postępowania 13/2018/ŁK 
BF.261.ŁK.5.2018.1 
 
Wykonawcy, 
ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na Druk z plików PDF Press quality na potrzeby 
CTP czterech wydawnictw promocyjnych o tytułach. „Miasta”, „Zamki i 
Pałace”, „Miasta i obiekty UNESCO”, „Dzika przyroda” w łącznym nakładzie 
80 000 egzemplarzy wraz z dostawą do magazynu POT przy ul. Szkolnej 
15A w Jabłonnie/ k. Warszawy lub w inne wskazane przez Zamawiającego 
miejsce w Warszawie., postępowanie nr 13/2018/ŁK. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 
przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. 
 
Pytanie 1 :  
 
Czy pliki do druku dla różnych wersji językowych różna się  tylko tekstami czarnymi czy 
są to zupełnie różne pliki (czy będzie konieczna wymiana zarówno płyt czarno – białych 
jak i kolorowych ?) 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający informuje, że wszystkie pliki stanowią odrębne całości. Nie zastosowano 
wersjowania, które pozwalałoby na podmianę płyt z kolorem czarnym. 
 
Pytanie 2: 
 
Proszę o informacje w jaki terminie od podpisania umowy zostaną przekazane materiały 
do druku ? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że pliki mogą być oddane do druku w dniu podpisania umowy. 
 
Pytanie 3: 
 

mailto:pot@pot.gov.pl
http://www.pot.gov.pl/
http://www.polska.travel/
http://www.poland-convention.pl/
http://www.aktualnosciturystyczne.pl/
http://www.edenpolska.pl/
http://www.pieknywschod.pl/
http://www.ppr.pot.gov.pl/
http://www.zarabiajnaturystyce.pl/
http://www.polskapodajdalej.pl/


 
 

Czy zamawiający dopuszcza wysyłanie plików do druku w transzach podzielonych na 
tytuły ? 
 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że przekaże Wykonawcy wszystkie pliki do druku w tym 
samym terminie. 
 
Pytanie 4 
 
Czy w miejsce formatu 125x170 dopuszczają Państwo wykonanie zamówienia w 
formacie 124x170? 
W 2014 r. spółka wykonywała te tytuły i format także był pomniejszony o 1 mm .  
 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zamówienia we wskazanym formacie o 
ile nie będzie miało to wpływu na jakość wykonania przedmiotu zamówienia.  
 
 
 
Z uwagi na fakt, iż udzielone wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na 
przygotowanie oferty Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 
 


