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INFORMACJA nr 1 DLA WYKONAWCÓW 
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 

zadania pod nazwą: Wydruk i dostawa druków szkolnictwa wyższego oraz 
druków dokumentujących przebieg studiów wraz z usługą drukowania. 
Pakiet I – dyplomy, świadectwa, druki dokumentujące przebieg studiów 
Pakiet II – dyplomy uczelniane ukończenia studiów wyższych. 

 
 
Uniwersytet Wrocławski informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie 
dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. W oparciu o artykuł 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie poniżej:  
 
Pytanie 1 
W Załączniku nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający „odwołuje się do 
systemu zapewnienia jakości opartego na normie ISO 9001: 2008, aby Zamawiający miał 
zagwarantowaną powtarzalną, wysoką jakość usług drukowania wymaganych druków 
szkolnictwa wyższego”. 
 Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga od oferentów posiadania: zaświadczenia 
niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę 
określonych norm europejskich zapewnienia jakości - ISO 9001: 2008 lub równoważnej? 
Odpowiedź 1  
Dokumenty wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału 
w postępowaniu określone są w rozdziale VI SIWZ. Zamawiający nie zmienia zapisów w tym 
zakresie.  
Równocześnie Zamawiający zmienia Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet I, Pakiet II – 
w następujący sposób: 
Obecny zapis  - „Zamawiający odwołuje się do systemu zapewnienia jakości opartego na  
normie ISO 9001: 2008, aby Zamawiający miał zagwarantowaną powtarzalną,  
wysoką jakość usług drukowania wymaganych druków szkolnictwa wyższego” 
Zmienia się na:  
„Zamawiający wymaga zagwarantowania powtarzalnej, wysokiej jakości usług drukowania 
wymaganych druków szkolnictwa wyższego odwołując się do systemu zapewnienia jakości 
opartego na normie ISO 9001: 2008 lub równoważnej opisywanej.  
Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający będzie miał prawo zażądać zaświadczenia 
niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania określonych norm 
zapewnienia jakości przez podmiot wykonujący druk dokumentów.  
 

Działając na podstawie art. 12a ust 2 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert i przekazuje do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych zmianę 
ogłoszenia o zamówieniu. 
Nowy termin składania ofert  – do 06 kwietnia 2018 r., do godz. 10:00; 
Nowy termin otwarcia ofert – 06 kwietnia 2018 r., godz. 11:00.  
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