
 

 

 

 

 

 

 
DE-WZP.261.31.2015.BR.1      Warszawa, 2016-01- 05 

 
 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 
 
 
Dotyczy: na usługę druku adaptacji podręczników szkolnych dostosowanych do potrzeb uczniów 

niepełnosprawnych, oraz dystrybucja do szkół i instytucji wskazanych przez Zamawiającego, 
nr postępowania DE-WZP.261.31.2015.BR. 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 
przekazuje poniżej treść pytania dotyczącego Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonym wyjaśnieniem: 
 
Pytanie 1:  
Czy publikacje  będą miały nadany numer ISBN ? Jeśli tak - stawka podatku VAT 
wyniesie  5%, jeśli nie 23%? 

Odpowiedź: 
Adaptacje wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) posiadają 
nadany nr ISBN. 

 

Pytanie 2:  
Czy zeszyty piktogramów do klasy I i do klasy II są w formacie poziomym  - podstawa to 
280 mm? I oprawa w spirale jest po krótszym boku tj 205 mm?  

Odpowiedź: 
Zeszyty piktogramów wskazane w SIWZ są w formacie poziomym oprawionym spiralą 
wzdłuż dłuższej krawędzi.  
Wersje elektroniczne z możliwością odczytu adaptacji i zeszytu piktogramów do kl. I, oraz 
poprzednie części adaptacji i zeszytów piktogramów do klasy II umieszczone są na 
stronie internetowej http://naszelementarz.men.gov.pl/pobierz/  

 

Pytanie 3:  
Czy podręczniki do klasy I i II jaką mają mieć oprawę szytą – zeszytowa czy nićmi? 

Odpowiedź: 
Oprawa winna być zgodna ze specyfikacją przedstawioną w tabeli nr 2 Szczegółowego 
Opisu Zamówienia. Sposób zszycia Zamawiający pozostawia do decyzji Wykonawcy. 
 

Pytanie 4:  
Czy papier  na druk to ma być kreda? 

Odpowiedź: 
Papier winien być zgodny ze specyfikacją opisaną w Szczegółowym Opisie Zamówienia: 
kreda, pełne nasycenie koloru cmyk, gramatura strony 135 gr, gramatura okładki: 300 gr. 

 

Pytanie 5:  
Przy okładkach jest informacja o lakierowaniu dwustronnym - czy to znaczy że lakier 
błyszczący ma być na stronach zewnętrznych i wewnętrznych okładek?  

 

http://naszelementarz.men.gov.pl/pobierz/
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Odpowiedź: 
Oprawa winna być zgodna ze specyfikacją przedstawioną w tabeli nr 2 Szczegółowego 
Opisu Zamówienia, tzn. adaptacje podręczników: okładka (4 strony) okładka błyszcząca, 
miękka, lakierowana z obu stron; zeszyty piktogramów: okładka (4 strony) błyszcząca, 
lakierowana z obu stron. 
 

Pytanie 6:  
Czy do obsługi programu - aplikacja internetowa jest potrzebny informatyk czy może  to 
być osoba ze znajomością podstawową komputera. W jakim to będzie programie? 

Odpowiedź: 
Do obsługi aplikacji internetowej, o której mowa w SIWZ wymagana jest znajomość 
pakietu Office w szczególności umiejętność korzystania z programu Excel. 

 

Pytanie 7:  
Co jest terminem wykonania pracy - wydrukowanie? Czy dystrybucja czy potwierdzenie 
dystrybucji? Prosimy o doprecyzowanie?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SOPZ: 

„5.4. Termin realizacji zamówienia: każde ze zleceń zostanie zrealizowane w terminie 
...................... (do 21 dni - zależnie od terminu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie) 
od dnia zatwierdzenia harmonogramu (termin zatwierdzenia harmonogramu wynosi 2 dni 
robocze od dnia zlecenia zamówienia).  

5.5. W terminie realizacji każdego ze zleceń, o których mowa w pkt. 5.4, Wykonawca 
zobowiązany jest również do usunięcia niezgodności zgłoszonych podczas odbioru w 
protokole zdawczo-odbiorczym lub opisanych przez dyrektora szkoły lub inną 
upoważnioną przez niego osobę w aplikacji, zgodnie z pkt 8.2, 8.7, 8.9 (a w przypadku 
instytucji zgłoszonych w protokole zdawczo-odbiorczym lub w spisie niezgodności 
zgodnie z pkt. 9.4, 9.5, 9.6).”.  

Każde zlecenie obejmuje druk, oprawę i dystrybucję, a więc termin wydruku i dystrybucji, 
który deklaruje Wykonawca w Formularzu oferty oznacza termin faktycznego dostarczenia 
wydrukowanych adaptacji podręczników do szkół/instytucji zgodnie ze zleceniem (termin 
ten obejmuje również opisaną w siwz procedurę usunięcie zgłoszonych niezgodności, 
zgodnie z wyżej cytowanym zapisem SOPZ) – czyli datę zakończenia realizacji zlecenia.  

Termin realizacji danego zlecenia powinien wynikać z aplikacji lub dokumentów 
dotyczących odbioru, zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie 8:  
Proszę o uściślenie treści zamówienia: tzn. czy drukarnia ma wykonać podręczniki od 
nowa? Czy też adaptacja ma polegać na przystosowaniu istniejących?  

Odpowiedź: 
Jednym z obowiązków Wykonawcy jest wydrukowanie adaptacji.  
Zamawiający informuje, że adaptacje podręczników przekazywane będą Wykonawcy 
gotowe do wydruku. Zgodnie z pkt 3 SOPZ Zamawiający przekaże Wykonawcy w 
terminie przewidzianym w umowie pliki przygotowane do druku na udostępnionym przez 
Wykonawcę dysku przenośnym (urządzeniu pamięci masowej podłączanym do 
komputera za pomocą interfejsu USB), urządzeniu przenośnym zawierającym pamięć 
nieulotną typu Flash EEPROM, zaprojektowanym do współpracy z komputerem poprzez 
port USB i używanym do przenoszenia danych między komputerami oraz urządzeniami 
obsługującymi pamięci USB („pendrive”) lub na wskazany przez Wykonawcę serwer FTP 
(Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane dostępowe do serwera FTP). 
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Pytanie 9:  
Czy wskazane pozycje 1-5 do druku będą opatrzone nr ISBN? Będziemy wdzięczni za 
informacje.  

Odpowiedź: 
Odpowiedź na to pytanie została udzielona w ramach odpowiedzi na pytanie nr 1.  
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża 
termin składania ofert. 
Oferty do przedmiotowego postępowania należy składać do dnia 11 stycznia 2016 r. 
do godziny 10:00, termin otwarcia ofert 11 stycznia 2016 r. o godzinie 10:30. Miejsce 
składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
Zgodnie z powyższym w Rozdziale 11 SIWZ zapisy w brzmieniu: 

1. Miejsce składania ofert – Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 
00-918 Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego, (III piętro, pok. 351 
B). 
2. Termin składania ofert - do 8.01.2016 r. do godz. 12:00. 
4. Termin otwarcia ofert – 8.01.2016 r. o godz. 12:30. 

zostają zmienione na zapisy w brzmieniu: 
1. Miejsce składania ofert – Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 
00-918 Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego, (III piętro, pok. 353). 
2. Termin składania ofert - do 11.01.2016 r. do godz. 10:00. 
4. Termin otwarcia ofert – 11.01.2016 r. o godz. 10:30. 

 
Ponadto w Rozdziale 10 „Opis sposobu przygotowywania ofert” pkt. 20 i 21 ppkt 2 
otrzymują brzmienie: 
„20. Ofertę w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu należy złożyć w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, Sekretariat 
Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353). 
21. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób: 
adresat: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, 
Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353)” 
 
Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla 
wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  
 
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy, Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma. 

 
 
a podstawie art. 27 ust. 2 ustawy, Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia 
otrzymania niniejszego pisma. 


