
OR-IV.272.1.28.2019                                   Rzeszów, 14.08.2019 r. 

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na druk kolorowanki Zamawiający, Województwo Podkarpackie, na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. Rozdział III SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, wydruk i dostawa do siedziby 
Zamawiającego kolorowanki dla dzieci. 
Kolorowanka Podkarpacka Rysiowanka część 1 i 2 
Parametry techniczne wydawnictwa:  
Format A4 poziomo 
Okładka  

 druk 4+1 

 lakier dyspersyjny 1+1 

 papier: karton jednostronnie kredowany 275g/m2 

 oprawa szycie broszurowe 
Oprawa zeszytowa (szycie drutem) 
Środek 

 objętość: 20  stron 

  papier offsetowy 140 g/m2 

 druk 1+1 
NAKŁAD: 5 000 egzemplarzy części 1  

5 000 egzemplarzy części 2 
RAZEM: 10 0000 egzemplarzy 
 
Kolorowanki posiadają nadane nr ISBN 
cz. 1 – ISBN-978-83-65940-01-8 
cz. 2 - ISBN-978-83-65940-04-9 
 
1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w wersji elektronicznej składy graficzne kolorowanki 

będące przedmiotem zamówienia w formie plików PDF, w dniu podpisania umowy. 
2. Wykonawca wydrukuje 10 000 sztuk kolorowanki i dostarczy na własny koszt do siedziby 

Zamawiającego cały nakład w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy  
3. Wykonawca dostarczy, w ramach wynagrodzenia, wszystkie kolorowanki do siedziby 

Zamawiającego: al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (magazyn Materiałów 
Promocyjnych).  

4. Dostarczone przez Wykonawcę kolorowanki mają być opakowane w ilości  20- 25 szt. w 
paczce w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Transport ma być 
zorganizowany w sposób, który nie spowoduje uszkodzenia dostarczonych materiałów. 
Za szkody powstałe z winy nienależytego opakowania lub transportu winę ponosi 
Wykonawca.  

5. Wykonawca zapewni wyładunek artykułów oraz złożenie w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

6. Specyfika techniczna pomieszczeń przeznaczonych do składowania materiałów 
promocyjnych uniemożliwia ich składowanie w postaci palet. Wykonawca jest 
zobowiązany do rozładunku, przeniesienia do miejsca składowania i ułożenia w miejscu 
składowania, a tym samym do zabezpieczenia w tym celu ludzi. Zamawiający nie 
dysponuje pracownikami mogącymi pomóc w rozładunku materiałów promocyjnych 



Zamawiający dysponuje wózkami. Miejsce składowania materiałów promocyjnych jest 
dostępne w godzinach w godz. od 7.30- 15.00  

 
Zgodnie z art. 29 ust. 3a – ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający 
wymaga aby wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę i związane z 
drukowaniem przedmiotu zamówienia, wykonywane były przez 
pracownika/pracowników zatrudnionego/ych na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy). 

 
1. Nomenklatura – kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  

Usługi drukowania i dostawy:                   79.82.30.00-9 
 

2. Rozdział VIII ppkt 2.2 otrzymuje brzmienie: 

„2.2 Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu 

zamówienia jest Aldona Cyrańska - Stachowicz – telefon: (17) 747 66 18. 

 

3. Rozdział XII SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Miejsce oraz termin składania ofert: 
1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście albo 
za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta 
na druk kolorowanki; znak sprawy: OR-IV.272.1.28.2019; nie otwierać do dnia 23.08.2019 
r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 23.08.2019 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną 
niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 
zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. 
Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie. 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2019 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego  
– pok. nr 207. 
 

4. Rozdział XIII SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Wykonawcy ustalają cenę brutto za wykonanie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich 
kosztów związanych z realizacją zamówienia (w tym z przeniesieniem majątkowych praw 
autorskich i praw autorskich zależnych) oraz po uwzględnieniu wszystkich opustów, 
rabatów, zniżek itp. Tak ustaloną cenę wykonawcy wpisują w odpowiednią rubrykę 
formularza oferty (stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ). 

2. Kolorowanki posiadają nadane nr ISBN 
cz. 1 – ISBN-978-83-65940-01-8 
cz. 2 - ISBN-978-83-65940-04-9 

3. Cena nie ulegnie zwiększeniu przez okres realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich 
czynników. 

4. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem 
zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na 
cenę zamówienia. 

5. Wszystkie zawarte w ofercie ceny wykonawcy ustalają z dokładnością do drugiego 
miejsca po przecinku. Ceny zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 
0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 



6. Ceny w ofercie muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN) niezależnie od 
wchodzących  
w jej skład elementów. 

7. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 
 


