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Wrocław, 07 kwietnia 2014 r.
Zam. Publ. 11/2014

DOZ/JS/Z.P.112540/2/2014
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na usługę poligraficzną oraz dostawę do Filii Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu materiałów informacyjno-promocyjnych
poświęconych realizacji projektu własnego DWUP, z podziałem na 3 części/ zadania.
CPV 39.29.41.00-0, 79.82.25.00-7.
WYJAŚNIENIE nr.1 DO ZAM.PUB. NR 11/2014
Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego nr 11/2014 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
Dot. zadania 2
Pytanie 1:
Czy są jakieś tolerancje wymiarowe etui na wizytówki? Z regóły mają one grubość ok. 5 mm.
Odpowiedź 1:
Zamawiający dopuszcza tolerancję do +10% wymiaru, ale nie mniejsze niż w ofercie. Grubość 5-10 mm.
Pytanie 2:
Czy w obudowie pamięci USB mają być jakieś plastikowe elementy skoro oprócz koloru srebrnego ma być
inny (czarny lub czerwony lub...).
Odpowiedź 2:
Zamawiający dopuszcza plastikowe elementy.
Dot. zadania 1
Pytanie 3:
W punkcie 3. plakat- określa się, że rodzaj nadruku to 4+0, a dalej widnieje opis pełny kolor dwustronnie, co
wzajemnie się wyklucza. W takim razie jaki powinien być prawidłowy rodzaj nadruku: 4+0 czy 4+4?
Odpowiedź 3:
Zamawiający informuje , iż prawidłowy opis: rodzaj nadruku 4+0, nadruk jednostronny.
Pytanie 4:
Proszę o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia w części dot. zadania nr 1- Poligrafia: w zakresie
pkt. 3 ust.5 c:Zamawiający opisując wymagania dotyczące druku plakatów w formacie A1 umieścił opis, iż
ma być zastosowany pełny kolor dwustronnie.Tymczasem w parametrach technicznych produktu wskazano
zadruk plakatu jako 4+0, czyli jednostronny.Jaki druk Zamawiający ma zatem na myśli- 4+4 czy 4+0?
Odpowiedź 4:
Odpowiedź jak w odpowiedzi nr.3.
Jednocześnie informuję, że wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców, a niniejszy dokument
jest integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zam. pub. nr 11/2014.

