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nr postępowania: BZP.2410.1.2019.BO 

 
Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą elektroniczną wg 
rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie internetowej 
zamawiającego) 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 

pod nazwą: Druk oraz dostawa publikacji dla Biura ds. promocji. Zadanie 1, 2, 3. 
 

INFORMACJA NR 1. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytanie 1. Zadanie 2: Informator dla kandydatów na studia. W OPZ wpisane jest uszlachetnienie 
okładki lakier błysk - chodzi o lakier dyspersyjny czy lakier UV? Jeżeli lakier UV po całości to czy 
można go zamienić na folię błysk? 
Odpowiedź 1. Zamawiający zmienia zapis w OPZ dla Zadania 2. W pkt pn: informator dla 
kandydatów na studia/oprawa/uszlachetnienie: 
było: lakier błysk, 
zmienia się na: lakier błysk - lakier dyspersyjny. 
 
Pytanie 2. Zadanie 2: Informator dla kandydatów z zagranicy. W OPZ wpisane jest 
uszlachetnienie okładki lakier błysk - chodzi o lakier dyspersyjny czy lakier UV? Jeżeli lakier UV po 
całości to czy można go zamienić na folię błysk? 
Odpowiedź 2. Zamawiający zmienia zapis w OPZ dla Zadania 2. W pkt pn: informator dla 
kandydatów z zagranicy/oprawa/uszlachetnienie: 
było: lakier błysk, 
zmienia się na: lakier błysk - lakier dyspersyjny. 
 
Pytanie 3. Zadanie 2: Informator DFN. W OPZ brak jest informacji o uszlachetnieniu okładki. czy 
może być lakier dyspersyjny, czy folia błysk ? 
Odpowiedź 3. Zamawiający zmienia zapis w OPZ dla Zadania 2. W pkt pn: Informator DFN/ 
oprawa/uszlachetnienie: 
było: brak, 
zmienia się na: okładka bez uszlachetnienia. 
 
Pytanie 4. Zadanie 2; Mapka składana UWr. Czy okładka ma być jednolita z grzbietem? Czy 2 
okładki przyklejone do stron mapki? 
Odpowiedź 4. Zamawiający zmienia zapis w OPZ dla Zadania 2. W pkt pn: Mapka składana 
UWr/format: 
było: format ok. 285x570 składana harmonijkowo, a następnie w kostkę ok. 95x95; doklejona 
okładka z przodu i z tyłu ok. 96x96 mm, 
zmienia się na: format ok. 285x570 składana harmonijkowo, a następnie w kostkę ok. 95x95; 2 
okładki przyklejone do stron mapki z przodu i z tyłu (bez grzbietu) 
 
Pytanie 5. Zadanie 3: Blok konferencyjny. Czy nadruk na wszystkich 10 kartkach jest taki sam ? 
Odpowiedź 5. Zamawiający zmienia zapis w OPZ dla Zadania 3. W pkt pn: Blok 
konferencyjny/format: 
było: format A4, objętość 10 kartek + tektura pod spód, pakowane po 50 szt, 
zmienia się na: format A4, objętość 10 kartek + tektura pod spód, nadruk na wszystkich 10 kartach 
taki sam, pakowane po 50 szt 



 
Pytanie 6. Zadanie 3: Okładka na gratulacje. Czy kolor nadruku srebrny jest to pantone czy 
tłoczenie folią? 
Odpowiedź 6. Zamawiający zmienia zapis w OPZ dla Zadania 3. W pkt pn: Okładka na 
gratulacje/oprawa/kolorystyka: 
było: 1+0 (srebrne logo), 
zmienia się na: 1+0 (srebrne logo - pantone). 
 
Pytanie 7. Zadanie nr 2 Mapy 22114300-5. Ponieważ w identyczny sposób składany jest 
licencjonowany produkt Z-Card® czy w warunkach przetargu nie powinien znaleźć się zapis 
o licencji? 
Odpowiedź 7. Odpowiadając na Państwa pytanie w pierwszej kolejności wskazać należy, że 
UWr jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana jest do dokonywania wydatków w 
sposób celowy i oszczędny. Analiza rynku w sektorze interesujących UWr przedmiotów zamówienia 
skłoniła zamawiającego do jak najszerszego opisu przedmiotu zamówienia - tak, aby stworzyć jak 
najszersze pole dla wyboru wykonawcy. Ponadto Zamawiający nie określa sposobu wykonania 
mapy, od Wykonawców oczekuje wykonania zgodnie z ich możliwościami technicznymi i prawnymi. 
 
Pytanie 8. Proszę o wiadomość które z publikacji będą posiadały numer ISBN, a które ISSN. 
Jeśli  będą to publikacje z numerem ISSN, to czy są to czasopisma specjalistyczne gdzie będzie 
można zastosować 5 % VAT. 
Odpowiedź 8. Numer ISBN będzie miała publikacja: Uniwersytet Wrocławski/ album. Numer 
ISSN: kwartalnik Przegląd Uniwersytecki. Kwartalnik nie jest czasopismem specjalistycznym, więc 
nie można zastosować stawki 5% VAT. W przypadku kwartalnika stosujemy VAT 8%. 
Odpowiedź 9. Zamawiający zmienia zapisy w OPZ dla Zadania 1. W pkt pn: typ druku: 
a) było: kwartalnik Przegląd Uniwersytecki, 

zmienia się na: kwartalnik Przegląd Uniwersytecki, publikacja z numerem ISSN 
b) było: Uniwersytet Wrocławski/album, 

zmienia się na: Uniwersytet Wrocławski/album, publikacja z numerem ISBN. 
 

 
Zamawiający przekazuje w załączeniu: 

zmieniony Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie 1 (Załącznik nr 4a do SIWZ), 
zmieniony Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie 2 (Załącznik nr 4b do SIWZ), 
zmieniony Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie 3 (Załącznik nr 4c do SIWZ), 

z uwzględnieniem ww. zmian. 
 
 
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach oraz na podstawie art. 38 ust. 6 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze 
zm.) Zamawiający przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 9.04.2019 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 9.04.2019 r. r. do godz. 10:30 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający  zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 

Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
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