C.262.94.2019.KK1
Warszawa, dnia 05 września 2019 roku
Postępowanie nr 15/IAM/2019/08

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
materiałów promocyjnych w podziale na pięć zadań. Materiały będą promowały
publikację Quarks, Elephants & Pierogi: Poland in 100 Words.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ obowiązującego w przedmiotowym
postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Pytania zadane w dniu 04.09.2019r.
Proszę o wyjaśnienie kilku kwestii w Zadaniu nr 5 (wykonanie notesów):
1. Czy zadruk w kolorze Pantone 805U występuje na papierze białym, czy barwionym w masie typu
Burano pink (80) (kolor podobny lub identyczny)?
2. Czy strony niezadrukowane (puste) z papieru barwionego w masie czy z białego zadrukowanego?
Odpowiedzi:
Ad. 1 Zadruk w kolorze Pantone 805U występuje na papierze białym
Ad. 2 Strony niezadrukowane (puste) z papieru typu Burano, barwione w masie.
Pytanie zadane w dniu 05.09.2019r.
Z uwagi na krótki czas realizacji oraz sposób skomplikowania zadania nr 5 tj. „NOTES’’,
skompletowanie surowców dot. Powyższego zadnia wymaga dłuższego czasu oczekiwania na nie.
Tym samym chcielibyśmy zapytać, czy istnieje możliwość dostarczenia notesu w terminie do dnia.
20/10/2019 r.?
Odpowiedź:
Tak Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia w zadaniu nr 5 „Notes” na
21.10.2019r.
Pytanie zadane w dniu 05.09.2019r.
Czy przewidują Państwo nadanie ISBN w zadaniu nr 5 „Notes”?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie zadane w dniu 05.09.2019r.
W związku z chęcią wzięcia udziału w przetargu na wykonanie produktów promocyjnych, o których
mowa w postępowaniu 15/IAM/2019/08 proszę o przesunięcie terminu realizacji zamówienia na
21.10.2019. Ze względu na skomplikowaną specyfikację produktów z zadań 1, 2, 3, 4 oraz 5, czas
produkcji większości z nich to minimum 30 dni roboczych.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia we wszystkich zadaniach na 21.10.2019r.

Na podstawie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2018r. poz. 1986) Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:
1)
2)

Termin składania ofert do 09 września 2019 r. do godz. 11:00;
Termin otwarcia ofert 09 września 2019 r., o godz. 11:30.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
numerem 540186827- N -2019 z dnia 05.09.2019 r.
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