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KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

CENTRALA 

Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa 

Centrala tel. (0-22) 592-65-90; fax 592-66-50 

Biuro Zamówień Publicznych  tel.: (0-22) 592-64-20; fax 592-66-63 

 

0000-ZP.261.33.2020                                   Warszawa, dnia  21.10.2020r.  

 

Do wszystkich Wykonawców, 

którzy pobrali SIWZ 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wydrukowanie kolorowanki, 

ulotek, plakatów i naklejek o tematyce prewencyjnej oraz dostarczenie ich do 16 

Oddziałów Regionalnych i Centrali KRUS - w trybie przetargu nieograniczonego.  

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala informuje, że Wykonawcy zwrócili 

się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: 

 

Pytanie 1 

Czy termin realizacji zamówienia dotyczy dni kalendarzowych czy roboczych? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia podany jest w dniach 

kalendarzowych.  

 

Pytanie 2 

W Załączniku nr 1 jest informacja że Zamawiający dopuszcza dostawę paletową. Jest to 

informacja sprzeczna z Par 1 pkt 3 SIWZ w Rozdziale II – Wzór umowy, który mówi: 

Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport, rozładunek oraz wniesienie do określonych 

pomieszczeń wskazanych przez upoważnionych pracowników Odbiorców. 

Prośba o jednoznaczne określenie, czy  

a) dostawy mogą odbywać się na paletach = możliwość rozładowania samochodu np. w 

magazynie, 

b) dostawy tylko z wniesieniem do pomieszczeń. 

Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej  Pzp, 

dokonuje modyfikacji treści SIWZ w ten sposób, że: 

 w § 1 ust. 3 wzoru umowy dodaje zapis „Zamawiający przewiduje również dostawy 

paletowe do Oddziałów Regionalnych wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy”,  

 w Załączniku nr 1 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dodaje 

zapis „Zamawiający dopuszcza dostawę paletową do Oddziałów Regionalnych w: 

1) Bydgoszczy,  

2) Częstochowie (pod warunkiem, że Wykonawca będzie posiadał wózek do 

rozładunku),  
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3) Gdańsku,  

4) Kielcach,  

5) Koszalinie,  

6) Krakowie,  

7) Lublinie (pod warunkiem, że Wykonawca będzie posiadał wózek do 

rozładunku), 

8) Poznaniu,  

9) Rzeszowie,  

10)  Warszawie,  

11) Zielonej Górze.  

 

Pytanie 3 

Format ulotek – Zamawiający dopuszcza inny format ulotek A4 składanych do 1/3 A4. 

Czy rozłożona ulotka może mieć format 208x294mm zamiast A4 (210x297mm), i być 

złożona do formatu 98x208 zamiast 99x210mm? 

Zmiana formatu pozwoli na obniżenie kosztów surowca. 

Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji 

treści SIWZ w ten sposób, że Załącznik nr 1 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, pkt 2 – Ulotki, Wymagania techniczne, ppkt a) otrzymuje następujące 

brzmienie: „format: A4 składana podwójnie (po złożeniu 1/3 A4) lub format 208x294mm  

(po złożeniu 98x208mm)”.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dysponuje projektami o wymiarach podanych  

w SIWZ opublikowanej w dniu 16.10.2020r. Ewentualne przeskalowanie projektów leży 

wówczas po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 4 

Format plakatów – Zamawiający dopuszcza format A1 

Czy plakat może mieć format 590x840mm? 

Zmiana formatu pozwoli na obniżenie kosztów surowca. 

Odpowiedź:  Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji 

treści SIWZ w ten sposób, że Załącznik nr 1 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, pkt 3 – Plakaty, Wymagania techniczne, otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zamawiający dopuszcza format A1 lub format 590x840mm”. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dysponuje projektami o wymiarach podanych  

w SIWZ opublikowanej w dniu 16.10.2020r. Ewentualne przeskalowanie projektów leży 

wówczas po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 5 

Surowiec i Format naklejek – Zamawiający dopuszcza tolerancję +/-0,5cm 

a) Czy Naklejka może mieć format 13,5x13,5cm? 

b) Specyfikacja surowca to folia samoprzylepna 
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- czy zamiast folii samoprzylepnej Zamawiający dopuszcza papier samoprzylepny 

laminowany folią błyszczącą? Lub 

- czy w przypadku konieczności użycia folii samoprzylepnej Zamawiający dopuszcza 

inne zabezpieczenie (np. lakier UV błysk) w celu zabezpieczenia naklejek przed 

ścieraniem? 

Folia samoprzylepna jest bardzo drogim surowcem – koszt jednego arkusza jest pięciokrotnie 

wyższy niż papieru samoprzylepnego. 

Laminowanie folią błyszczącą folii samoprzylepnej stosuje się bardzo rzadko. Zwykle robią 

to drukarnie nie posiadające możliwości druku na materiałach trudno wsiąkliwych (druk 

offset UV) Jest to znaczenie droższa metoda niż lakierowanie UV w linii. Lakier UV błysk 

również dobrze zabezpiecza druk. 

Zmiana specyfikacji na papier samoprzylepny laminowany folią błysk lub folię 

samoprzylepną zabezpieczaną lakierem UV błysk w znacznym stopni pozwoli obniżyć 

koszty. Prośba o wybranie jednej technologii. 

Odpowiedź:   

Ad. a) Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 1 do umowy – Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia, pkt 4 – Naklejki, Wymagania techniczne wskazał, aby miały one 

wymiar 14x14cm z tolerancją wymiarów +/- 0,5 cm.  

W związku z tym format 13,5x13,5cm odpowiada wymaganiom wskazanym przez 

Zamawiającego.   

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dysponuje projektami o wymiarach podanych  

w SIWZ opublikowanej w dniu 16.10.2020r.  

 

Ad. b) Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji treści 

SIWZ w ten sposób, że Załącznik nr 1 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, pkt 4 – Naklejki, Wymagania techniczne:  

 ppkt 3 otrzymuje następujące brzmienie „laminowanie: folią błysk zabezpieczającą 

przed ścieraniem”,  

 ppkt 4 otrzymuje następujące brzmienie „wykonane na  papierze samoprzylepnym”.  

 

Pytanie 6 

Zwracamy się z prośbą aby cenę brutto za naklejki można było przedstawić za 1000 szt., 

podobnie jak ulotek. 

W przypadku podania ceny za 1 sztukę, w zależności od wyboru surowca (folia lub papier 

samoprzylepny) przez Zamawiającego, postąpienie o 1 grosz brutto zmienia wartość usługi od 

około 5% do 12%. To jednorazowo bardzo duże zmiany, które znacząco wpływają na wartość 

całego zamówienia. 

Odpowiedź:  Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji 

treści SIWZ w ten sposób, że w § 4 ust. 1 wzoru umowy, tabela wynagrodzenia otrzymuje 

następujące brzmienie:  
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Lp. 

I II III IV 

Nazwa przedmiotu umowy 

 
j.m. nakład (szt./egz.) 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

1. kolorowanka dla dzieci egz. 40 000  

2. ulotki 1 000 szt. 2 402 000 * 

3. plakaty szt. 11 000  

4. naklejki 1 000 szt. 412 500 * 

*cena za 1 000 szt.  

 

Pytanie 7 

Jaka jest kolorystyka plakatów i naklejek- w przekazanej specyfikacji brakuje informacji  

o kolorystyce. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kolorystyka plakatów i naklejek jest określona w 

projektach graficznych, które zgodnie z § 1 ust. 4 wzoru umowy, zostaną przekazane 

Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.   

 

Pytanie 8 

W specyfikacji podana jest informacja dotycząca laminowania plakatu- czy plakat ma być 

foliowany czy lakierowany? 

Odpowiedź:  Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji 

treści SIWZ w ten sposób, że Załącznik nr 1 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, pkt 3 – Plakaty, Wymagania techniczne, ppkt c) otrzymuje następujące 

brzmienie: „laminat: błyszczący, foliowany”. 

 

Pytanie 9 

Ulotki - czy wszystkie wzory drukowane razem (jedna produkcja)? 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia wynosi 

maksymalnie 35 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 28.12.2020r. 

Jednocześnie Zamawiający nie precyzuje czy przedmiot zamówienia ma być drukowany 

razem podczas jednej produkcji.  

Pytanie 10 

Plakaty - czy wszystkie wzory drukowane razem (jedna produkcja)? 

Odpowiedź:  Patrz odpowiedź na pytanie nr 9.  

Pytanie 11 

Naklejki- czy wszystkie wzory drukowane razem (jedna produkcja)? 

Odpowiedź:  Patrz odpowiedź na pytanie nr 9. 
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Pytanie 12 

Naklejki- na co przyklejane będą naklejki? Czy wewnątrz czy na zewnątrz? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że naklejki będą stosowane wewnątrz oraz na 

zewnątrz, w zależności od potrzeb użytkowania. 

Pytanie 13 

Zwracam się uprzejmie z prośbą o udostępnienie (całościowe lub częściowe) plików: 

kolorowanki oraz naklejek w celu sporządzenia dokładnej kalkulacji cenowej.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projekty graficzne, zgodnie z § 1 ust. 4 wzoru 

umowy, zostaną przekazane Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.   

 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający w Rozdziale I SIWZ,  

w ppkt 10.1. SIWZ przedłuża termin składania ofert do dnia 27.10.2020r. (godziny 

składania i otwarcia ofert wskazane w SIWZ pozostają bez zmian) 

 

 

Z poważaniem 

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych  

Marta Pietrzak  

 

        

 

 

 


