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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 
WYJAŚNIENIE  DO 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Druk albumu „  znak sprawy  

OR-IV.272.1.17.2019. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Województwo Podkarpackie jako 

Zamawiający informuje, iż złożone zostało pisemne zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia dot. ww postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ 

Pytanie 
Bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania dotyczące siwz na druk przewodnika 
kulinarnego : 
1 ) format A4 : 297 mm - czy to to szerokość książki, a 210 mm wysokość ? 
2 ) oprawa twarda, kreda 200 gsm - czy to gramatura oklejki ? 
3 ) jaki jest przewidywany graniczny termin realizacji zamówienia ? ( pytanie zadane ze względu na 
okres urlopowy ) 
Czy w okładce ma być zastosowana tektura , np. o grubości 2,5 mm, czy chodzi o oprawę 
zintegrowaną posiadającą wyklejkę oraz okładką wykonaną tylko z kredy 200 gsm ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ad.1) 297 mm to wysokość książki, 210 mm to szerokość, format A4 pion 
Ad. 2) tak to gramatura oklejki 
Ad. 3)  Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia udzielenia zamówienia (podpisania umowy) 
Na kładce ma być zastosowana tektura twarda  o grubości 2,5mm oklejona oklejką 
 

Pytanie 
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie specyfikacji przedmioty zamówienia. 
W specyfikacji podali Państwo oprawę twardą oklejoną kredą mat 200g z zadrukiem 4+4.  Przy 
oprawie twardej występuje karton, który jest oklejony oklejką/papierem kredowym o grubości 
zazwyczaj 130/150g oraz zadrukowany tylko z jednej strony, gdyż z drugiej występuje wspomniany 
karton i jakikolwiek zadruk drugiej strony powierzchni byłby niewidoczny. 
Uprzejmie proszę o sprostowanie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Z drugiej strony (od wewnętrznej) strony okładek występuje zadrukowana wyklejka na papier 

offsetowy. 

 


