
 

 

 

 

 

 

DE-WZP.261.31.2015.BR.2      Warszawa, 2016-01- 08 
 

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

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

 
Na podstawie art. 12a oraz 38 ust. 4 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 pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 
 
 

Pytanie 1:  

Proszę informację jaka jest możliwa maksymalna liczba punktów dystrybucyjnych oraz ile 
podręczników będzie przypadało na punkt. 

 
Odpowiedź: 

Dane dotyczące liczby egzemplarzy poszczególnych adaptacji zostały wskazane w Tabeli 
nr 1 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). Ponadto, zgodnie 
z Rozdziałem 12 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia zamówienia zmniejszonego o nie więcej niż 
20% wskazanego w SOPZ nakładu. 

Uwzględniając specyfikę kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
i wciąż napływające do Ministerstwa Edukacji Narodowej informacje od dyrektorów szkół 
dotyczące potrzeb uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas I i II szkoły 
podstawowej, w zakresie zapewnienia im podręczników, nie jest możliwe precyzyjne 
wskazanie ostatecznej liczby adaptacji, która zostanie zlecona do druku, a tym samym 
wskazanie punktów odbioru, do których zostaną one ostatecznie dostarczone. Dane te są 
nadal na bieżąco weryfikowane. Uczeń niepełnosprawny może bowiem pojawić się 
w szkole w każdym momencie roku szkolnego; również orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydawane są w ciągu całego roku.  

Biorąc pod uwagę powyższe, przekazuję informację o stanie zapotrzebowania na dzień 
5.01.2016 r., informując równocześnie, że podane dane mogą ulec zmianie. 

Przewidywane zlecenia opisane w punkcie 5.3. SOPZ przedstawiają się następująco: 

 

1) Zlecenie nr 1:  

a) Adaptacja podręcznika do klasy I przewidywany nakład 729 egzemplarzy, 
przewidywana liczba punktów odbioru 253, 

b) Zeszyt piktogramów przewidywany nakład 729 egzemplarzy, przewidywana liczba 
punktów odbioru 253;  

Wykonawca winien dostarczyć łącznie szacunkowo 1458 egzemplarzy 
do przewidywanych 253 punktów odbioru; 

2) Zlecenie nr 2 – adaptacja podręcznika do kl. II do kształcenia zintegrowanego 
przewidywany nakład 1814 egzemplarzy, przewidywana liczba punktów odbioru 592; 
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3) Zlecenie nr 3: 

a)  Adaptacja podręcznika do kl. II do matematyki przewidywany nakład 1814 
egzemplarzy, przewidywana liczba punktów odbioru 592, 

b)  Zeszyt piktogramów przewidywany nakład 1814 egzemplarzy, przewidywana 
liczba punktów odbioru 592. 

Punkty odbioru w zleceniu 1 mogą się różnić od punktów odbioru w zleceniach 2 i 3. 

Punkty odbioru w zleceniach nr 2 i nr 3 będą takie same. Zlecenia nr 2 i 3  zostaną 
przekazane do realizacji w tym samym czasie w takiej samej liczbie adaptacji, co 
oznacza, że Wykonawca winien dostarczyć łącznie szacunkowo 5442 egzemplarzy 
adaptacji do przewidywanych 592 punktów odbioru. 

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 12a oraz 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia polegającej na dodaniu zapisu o przekazaniu do realizacji zlecenia nr 2 i 3 
w tym samym czasie oraz ujednoliceniu terminu realizacji zlecenia nr 2 z ze zleceniem 
nr 3. Zgodnie z powyższym wprowadza się następujące zmiany SIWZ: 

1) w Rozdziale 4 SIWZ:  
a) Dotychczasowe brzmienie ust. 1 pkt 2  

„zlecenie nr 2: adaptacja podręcznika do kl. II do kształcenia zintegrowanego – 
styczeń 2016 r. w nakładzie określonym w tabeli nr 1 SOPZ*” 
otrzymuje następujące brzmienie: 
„zlecenie nr 2: adaptacja podręcznika do kl. II do kształcenia zintegrowanego – 
styczeń/luty 2016 r. w nakładzie określonym w tabeli nr 1SOPZ* 

b) Dotychczasowe brzmienie ust. 2: 

„Terminy zleceń nr 1-3 mogą na siebie nachodzić.” 
otrzymuje następujące brzmienie: 
„Terminy zleceń nr 1-3 mogą na siebie nachodzić. Zlecenia nr 2 i nr 3 
zostaną przekazane do realizacji w tym samym czasie.” 

2) W załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 5.3 SOPZ: 
a) Dotychczasowe brzmienie punktu 5.3.2: 

„zlecenie nr 2: adaptacja podręcznika do kl. II do kształcenia zintegrowanego – 
styczeń 2016 r.” 
Otrzymuje następujące brzmienie: 
„zlecenie nr 2: adaptacja podręcznika do kl. II do kształcenia zintegrowanego – 
styczeń/luty 2016 r.”  

b) po punkcie 5.3.3 dodaje się punkt 5.3.4 w następującym brzmieniu: 
„Terminy zleceń nr 1-3 mogą na siebie nachodzić. Zlecenia nr 2 i nr 3 
zostaną przekazane do realizacji w tym samym czasie.” 

3) W załączniku nr 2 do SIWZ § 2 ust. 2 IPU: 
a) Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 2 pkt 1 lit b 

„zlecenie nr 2: adaptacja podręcznika do kl. II do kształcenia zintegrowanego – 
styczeń 2016 r. 
Otrzymuje następujące brzmienie: 
„zlecenie nr 2: adaptacja podręcznika do kl. II do kształcenia zintegrowanego – 
styczeń/luty 2016 r.” 

b)  po pkt 1 wprowadza się pkt 1a w brzmieniu. 
„1a) Terminy zleceń nr 1-3 mogą na siebie nachodzić. Zlecenia nr 2 i nr 3 
zostaną przekazane do realizacji w tym samym czasie.” 

 

Pytanie 2:  
Prosimy o przesłanie listy dystrybucyjnej lub podanie dokładnej  informacji  ile miejsc i po 
ile egzemplarzy  poszczególnych pozycji w jedno miejsce? Czy adresy będą te same we 
wszystkich publikacjach? Czy można wysyłkę zrobić razem  – 5 egzemplarzy?? 
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Odpowiedź: 
Odpowiedź na to pytanie została udzielona w ramach odpowiedzi na pytanie nr 1 i 5. 

 

Pytanie 3:  
Czy wszystkie 5 publikacji dostaniemy razem?  

Odpowiedź: 
W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przewidziano możliwość 
realizacji zleceń w tym samym terminie. Planuje się przekazać w pierwszej kolejności pliki 
do druku adaptacji do klasy I wraz z zeszytem piktogramów (zlecenie nr 1 punkt 5.3.1 
SOPZ), a następnie łącznie pliki zawierające adaptacje do klasy II: do kształcenia 
zintegrowanego, matematyki i zeszyt piktogramów (zlecenie nr 2 i nr 3 punkty 5.3.2-5.3.3 
SOPZ). Adaptacje, o których mowa w zleceniu nr 2 i w zleceniu nr 3 będą doręczane 
do tych samych szkół w takiej samej liczbie. 

 

Pytanie 5:  
Prosimy o określenie ile czasu będzie miał Wykonawca, na odznaczenie ponad 2000 
dostaw w SIO, czy będzie to tak jak w ostatnim przetargu 1 dzień?  

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ Wykonawca ustala z Zamawiającym harmonogram realizacji zadania 
i może w nim określić czas na zamieszczenie w aplikacji (w SOPZ jest mowa o aplikacji 
internetowej, stworzonej przez Zamawiającego do obsługi procesu dystrybucji adaptacji, 
działającej w systemie on-line w trybie 24/7, dostępnej przez przeglądarkę internetową 
i zabezpieczonej przed utratą danych, a nie o SIO), o której mowa w punkcie 8.4. SOPZ, 
daty dostarczenia i liczby faktycznie dostarczonych adaptacji. Wykonawca powinien  
zamieszczać dane na bieżąco, może również wyznaczyć sobie konkretne dni na 
wykonanie tej części zadania. Istotne jest by Wykonawca całe zadanie zrealizował 
w terminie zaproponowanym przez siebie w ofercie. 
 
Zamawiający przewiduje, że dla zlecenia nr 1 przewidywana na dzień 5.01.2015 r. liczba 
punktów odbioru wynosi 253, co oznacza w praktyce odznaczenie w aplikacji 253 pozycji. 
Natomiast dla zlecenia nr 2 i nr 3 przewidywana liczba punktów odbioru wynosi 592, co 
w praktyce oznacza 1184 odznaczeń w aplikacji tj. 592 dla części do kształcenia 
zintegrowanego i 592 dla części do matematyki i zeszytu piktogramów (łącznie odznacza 
się dostarczenie adaptacji do matematyki i zeszytu piktogramów). 
 
Podane dane mogą ulec zmianie, bowiem uwzględniając specyfikę kształcenia uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wciąż napływające do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej informacje od dyrektorów szkół dotyczące potrzeb  uczniów 
niepełnosprawnych uczęszczających do klas I i II szkoły podstawowej w zakresie 
zapewnienia im zaadaptowanych podręczników, nie jest możliwe precyzyjne wskazanie 
ostatecznej liczby adaptacji, która zostanie zlecona do druku, a tym samym wskazanie 
punktów odbioru, do których zostaną one ostatecznie dostarczone. Dane te są nadal na 
bieżąco weryfikowane. Uczeń niepełnosprawny może bowiem pojawić się w szkole 
w każdym momencie roku szkolnego; również orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydawane są w ciągu całego roku. 
 
 

Pytanie 6:  
Prosimy o określenie czy Wykonawca, po dostarczeniu książek do wszystkich szkół 
(ponad 2000), będzie miał za zadanie wykonać do nich telefony i poprosić o poprawne 
odznaczenie w SIO odebrania przesyłki?  
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Odpowiedź: 
Zgodnie z postanowieniami IPU stanowiącymi załącznik nr 2 do SIWZ zrealizowanie 
danego zakresu zamówienia zostanie stwierdzone w protokole wykonania usługi. 
Podstawą spisania protokołu wykonania usługi będzie w szczególności: 
1) zamieszczenie przez Wykonawcę w aplikacji, o której mowa w szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia, daty dostarczenia oraz liczby kompletów adaptacji 
podręczników faktycznie dostarczonych do każdej szkoły/instytucji, ujętej na liście 
dystrybucyjnej; 

2) potwierdzenie w aplikacji przez dyrektora lub inną upoważnioną przez niego osobę, 
odebrania tej samej liczby adaptacji bez uszkodzeń i bez wad fabrycznych, która 
została wskazana przez Wykonawcę lub potwierdzenie w aplikacji przez dyrektora 
lub inną upoważnioną przez niego osobę usunięcia stwierdzonych w aplikacji 
wad/uszkodzeń, lub 

3) inna dokumentacja dotycząca odbioru, o której mowa w umowie np. protokół 
zdawczo-odbiorczy (o którym mowa w SIWZ).  

 
Wykonawca w aplikacji otrzymuje dane kontaktowe do szkoły (adres, nr telefonu, e-mail) i 
do decyzji Wykonawcy należy sposób kontaktowania się ze szkołami w celu poprawnego 
odznaczenia odbioru w aplikacji. 
 

Zamawiający na podstawie art. 12a oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych przedłuża termin składania ofert. 

Oferty do przedmiotowego postępowania należy składać do dnia 12 stycznia 2016 r. 
do godziny 10:00, termin otwarcia ofert 12 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: 
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. 

zostają zmienione na zapisy w brzmieniu: 
2. Termin składania ofert – do 12.01.2016 r. do godz. 10:00. 
4. Termin otwarcia ofert – 12.01.2016 r. o godz. 10:30. 

 

 
Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla 
wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  
 


