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Rzeszów, dnia 06.10.2020 r. 
OR-IV.272.2.56.2020 

Do wykonawcy, który zwrócił się 
o wyjaśnienie treści SIWZ 
 

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej 

 
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Wydruk oraz dostawa 

kalendarzy” 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” zamawiający,  
w odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela 
następujących wyjaśnień: 
 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 
 
Pytania: 
 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
- Załącznik nr 4): 
 

Kalendarz książkowy I, II: 
 

1. Czy Zamawiający dopuszcza kalendarium w pięciu językach zawierające PL, GB, D, F, RUS? 
 

2. Czy Zamawiający dopuszcza okładkę z prostymi rogami? 
 

3. Co oznacza określenie "szaro-granatowy, czerwony" - 2 czy 3 kolory druku? 
 

4. Wyklejki określono jako białe, ale dalej jest wymóg mapy na tylnej wyklejce. Później  
w opisie pojawia się też wymóg, że na końcu kalendarza ma być mapa Polski oraz mapa UE. 
W jakiej kolejności mają być mapy umieszczone, ile ich ma być, w których miejscach 
kalendarzy i jakie mają być ich rodzaje? 
 

5. Jak ma być umieszczona mapa UE w kalendarzu I (4 str.)? Czy ma być umieszczona w 4 
częściach na kolejnych stronach, czy w inny sposób ? 
 

6. Czy część kalendarzowa ma zawierać kalendarze skrócone - jeśli tak, to ilu roczników mają 
dotyczyć i na ilu stronach mają być rozmieszczone ? 
 
7. O jakiej matrycy jest mowa w pkt.12? 
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Odpowiedzi/ wyjaśnienia: 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza kalendarium w pięciu językach 
2. Zamawiający nie dopuszcza okładki z prostymi rogami 
3. Kalendarium powinno być wydrukowane w kolorze szaro-granatowym. Na czerwono 

powinny być zaznaczone niedziele i święta. 
4. Mapa administracyjna powinna być wydrukowana na tylnej wyklejce kalendarza. Mapa 

stref czasowych, mapa Polski i mapa Unii Europejskiej na tle mapy Europy (na dwóch 
stronach) na końcu kalendarza. Razem cztery mapy. Kolejność druku map: mapa stref 
czasowych, mapa Polski, mapa Unii Europejskiej, mapa administracyjna Polski (koncepcja 
graficzna zostanie uzgodniona na etapie realizacji umowy). 

5. Ze względy na wielkość kalendarza Zamawiający dopuszcza wydrukowanie mapy UE  
w czterech częściach na kolejnych stronach. 

6. Część kalendarzowa zgodnie z SOPZ nie musi zawierać kalendarzy skróconych. 
7. Chodzi o matrycę wykorzystywaną do druku offsetowego. 
 


