
           Wrocław, dnia 24.02.2014r. 
 
 Ldz.   58/2/2014          
         

Wykonawcy w postępowaniu 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 
Dotyczy: Postępowania: „Usługa drukowania druków małych i druków dużych dla potrzeb Opery Wrocławskiej” 

ZP/PN/01/15 
 
I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), Zamawiający udziela 
odpowiedzi na pytania Wykonawców. Pytania ułożone są według kolejności ich wpłynięcia do 
Zamawiającego. 

 
1. Pytania odnośnie Repertuary 
 

Pytanie 1a) 
Specyfikacja zawiera informację format wyjściowy to 594 x 150 mm i należy go sfalcować do formatu 105 x 
150 mm, w jaki sposób?? W żaden sposób wyjściowy format 594 nie da się sfalcować do formatu 105 mm?? 
 
Odpowiedź na pytanie 1a) 
Uwaga Wykonawcy jest zasadna. Zamawiający zmienia sporny parametr, druk wyjściowy 594 x 150 mm, 
powinien zostać sfalcowany do formatu 99 x 150 mm. Zamawiający zmienia treść Formularza Oferty              
dla Częśći II Druki duże pozycji 3. „Repertuar” dla formatu wyjściowego 594 x 150 mm. 
 
Pytanie 1b) 
Format wyjściowy 594 x 170 mm należy sfalcować do formatu 105 x 150 mm?? Żaden z wyjściowych 
formatów nie da nam po falcowaniu oczekiwanego przez Państwa formatu.  
 
Odpowiedź na pytanie 1b):  
Uwaga Wykonawcy jest zasadna. Zamawiający zmienia sporny parametr, druk wyjściowy 594 x 170 mm, 
powinien zostać sfalcowany do formatu 99 x 170 mm. Zamawiający zmienia treść Formularza Oferty              
dla Częśći II Druki duże pozycji 3. „Repertuar” dla formatów wyjściowych 594 x 170 mm. 

 
 
2. Pytania odnośnie Programy: 
 

Pytanie 2a) 
W specyfikacji należy podać dodatkowy koszt kolejnych 2 str. Jednak nie ma sposobności aby pojedynczą 
kartkę wkleić (jedynie ręcznie, na zasadzie wklejki) lub wszyć, musi być zachowana przynajmniej co 4 str.  
 
Odpowiedź na pytanie 2a):  
Uwaga Wykonawcy jest zasadna. Zamawiający usuwa  w Formularzu Oferty dla Części I Druki małe w 
pozycji 7 „Program”  punkty  b) i g) – każde kolejne 2 strony i zmienia treść Formularza Oferty w tym 
zakresie.                 

 
3.Pytania odnośnie Druki: 
 

Pytanie 3a) 
W wielu wypadkach Państwa druków podane są kolorystyki 2+2, 1+0 czy są to kolory Pantone czy CMYK-
owe. Jeżeli tak to z podstawowej palety kolorystycznej czy np. jakieś specjalne kolory Pantone? 
 
Odpowiedź na pytanie 3a):  
Jest to kolorystyka CMYK. 

 
II. Ujednoliconą treść Formularza Oferty po wprowadzonych zmianach, Zamawiający zamieszcza  na  stronie 

internetowej 
      http://www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=1241  
      na której udostępniana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 
 
III. W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ: 
 

1. Rozdział XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt 15 
 



Było: 
 
„(…)UWAGA: nie otwierać przed dniem 25.02.2015r. godz.10.30” 
 
Jest: 

    „(…)UWAGA: nie otwierać przed dniem 03.03.2015r. godz.10.30” 
 

2. Rozdział XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 1 i 3 
 
Było: 

„(…)1.Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy złożyć do dnia              

25.02.2015r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Opery Wrocławskiej, pok. nr 552. 

(…)3.Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.02.2015r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 

552 (V p.).” 

 
Jest: 
„(…)1.Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy złożyć do dnia              
03.03.2015r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Opery Wrocławskiej, pok. nr 552. 
(…)3.Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.03.2015r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 
552 (V p.).” 

 
IV. Pozostałe Warunki zamówienia pozostają bez zmian. 

 
V. Zgodnie z  art. 38 ust. 4a pkt. 1)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), ponieważ w 
postępowaniu (o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  

 
VI. Zgodnie z  art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), ponieważ zmiana, 
o której mowa powyżej  jest istotna i prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 
przedłuża termin składania ofert. 
 
W związku z charakterem wprowadzonych zmian, Zamawiający wyznacza termin składania ofert na: do  
03.03.2015 do godz 10.00. Otwarcie ofert 03.03.2015 godz 10.30. (Patrz punkt III.1 i III.2 powyżej). 

 
 

 

Z poważaniem 

Janusz Słoniowski 

Zastępca Dyrektora Opery Wrocławskiej 


