Rzeszów, 20.09.2016 r.

OR-IV.272.1.34.2016

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na druk kalendarza ściennego.
Zamawiający, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 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. Załącznik nr 3 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
„ Załącznik nr 3 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wydruk kalendarzy ściennych (dwa rodzaje) na 2017 r.
(13 planszowy i 7 planszowy ) wraz z dostarczeniem ich do siedziby Zamawiającego.
1. Parametry techniczne kalendarza I:
 format ok. ( +/- 2) 68 cm x 48 cm po obcięciu
 objętość: 12 plansz (kartek) zadrukowanych 4+0
 1 plansza ( kartka ) zadrukowana 4+1
 papier kreda matowa – okładka ( 1 szt. ) 250 g/m2
 papier kreda matowa – karty ( 12 szt.) 200 g/m2
 dodatkowo lakier UV wybiórczo na okładce z jednej maski
 usztywnienie tzw. ,,plecki” - tektura biała nie mniej niż 2 mm- ok. 12- 13 cm długości
 spirala metalowa czarna wzdłuż dłuższego boku z zawieszką (zawieszka długości
35- 40 cm)
 druk z gotowych plików PDF
 nakład: 2500 szt.
2. Parametry techniczne kalendarza II:
 format pionowy ( +/- 2) 32 cm x 68 cm po obcięciu
 objętość: 6 plansz (kartek) zadrukowanych 4+4
 1 plansza ( kartka )zadrukowana 4+1
 papier kreda matowa - okładka ( 1 szt. ) – 250 g/m2
 papier kreda matowa – karty ( 6 szt.) 200 g/m2
 dodatkowo lakier UV wybiórczo, na wybranych elementach na okładce jednostronnie
 usztywnienie tzw. ,,plecki” - tektura biała mniej niż 2 mm - ok. 12- 13 cm długości
 spirala metalowa czarna wzdłuż krótszego boku z przywieszką
 druk z gotowych plików PDF
 nakład 3000 szt.
3. 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).
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Zamawiający dostarczy Wykonawcy w wersji elektronicznej składy graficzne kalendarza,
będącego przedmiotem zamówienia w formie plików PDF, w dniu podpisania umowy.
Przed przystąpieniem do produkcji docelowej kalendarzy Wykonawca z przekazanych
plików PDF przedłoży Zamawiającemu wydruki próbne (proofy kolorystyczne wielkości
min. A3 fragmentu okładki i dwóch dowolnych fragmentów z kart kalendarzowych oraz
wydruki cyfrowe w skali 1:1 całości kalendarza) do korekty w ciągu 3 dni roboczych od
dnia otrzymania opracowań graficznych.
Po akceptacji wydruków próbnych Wykonawca wydrukuje 2500 sztuk kalendarza I oraz
3000 szt. kalendarza II i dostarczy na własny koszt do siedziby Zamawiającego: al. Ł.
Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (magazyn Materiałów Promocyjnych).
Artykuły dostarczone przez Wykonawcę mają być opakowane w ilości:
kalendarz I – od 10 do 20 szt., kalendarz II – od 20 do 30 szt., 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.
Wykonawca zapewni wyładunek artykułów oraz złożenie w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
Specyfika techniczna pomieszczeń przeznaczonych do składowania kalendarzy
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 kalendarzy. Zamawiający dysponuje
wózkami.
Miejsce składowania kalendarzy jest dostępne w godzinach pracy
Zamawiającego tj. w godz. od 7.30- 15.30”.
2. W Załączniku nr 4 do SIWZ § 2 ust. 2 i ust. 3 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„2. Parametry techniczne kalendarza I:
 format ok. ( +/- 2) 68 cm x 48 cm po obcięciu
 objętość: 12 plansz (kartek) zadrukowanych 4+0
 1 plansza ( kartka ) zadrukowana 4+1
 papier kreda matowa – okładka (1 szt.) 250 g/m2
 papier kreda matowa – karty (12 szt.) 200 g/m2
 dodatkowo lakier UV wybiórczo na okładce z jednej maski
 usztywnienie tzw. ,,plecki” - tektura biała nie mniej niż 2 mm - ok. 12- 13 cm długości
 spirala metalowa czarna wzdłuż dłuższego boku z zawieszką (zawieszka długości 3540 cm)
 druk z gotowych plików PDF
 nakład: 2500 szt.
3. Parametry techniczne kalendarza II:
 format pionowy ( +/- 2) 32 cm x 68 cm po obcięciu
 objętość: 6 plansz (kartek) zadrukowanych 4+4
 1 plansza ( kartka )zadrukowana 4+1
 papier kreda matowa - okładka (1 szt.) - 250 g/m2
 papier kreda matowa – karty (6 szt.) 200 g/m2
 dodatkowo lakier UV wybiórczo, na wybranych elementach na okładce jednostronnie
 usztywnienie tzw. ,,plecki” - tektura biała mniej niż 2 mm - ok. 12- 13 cm długości
 spirala metalowa czarna wzdłuż krótszego boku z przywieszką
 druk z gotowych plików PDF
 nakład 3000 szt.”
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4. 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
dotyczy zamówienia pn. Druk kalendarzy ściennych”; znak sprawy: OR-IV.272.1.34.2016;
nie otwierać do dnia 29.09.2016 r., godz. 11:00”.
1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 29.09.2016 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 29.09.2016 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza
Cieplińskiego – pok. nr 207.
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