
 

Warszawa, dnia 18.09.2020 r.  
 

GUS-DB04.271.38.2018.17 
 

Wyjaśnienia SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. 
zm.), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie i dostarczenie materiałów drukowanych na potrzeby zadań promocyjnych 
związanych z NSP 2021”, numer sprawy: 50/DK/ST/SPIS/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 179-
431677 z dnia 15-09-2020 r. 

 
Pytanie 1: 
Kontaktuje się w sprawie jak w temacie, chciałbym uzyskać informacje czy oferta może dotyczyć kilku zapytań, a nie 
całość? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z pkt 2.25 SIWZ, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  Szczegółowy zakres przedmiotu 
zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Oferta powinna być 
sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 
 
Pytanie 2: 
Gdzie w kalendarzach książkowych ma się znaleźć 8 str. wklejek? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
4 wklejki na początku i 4 wklejki na końcu kalendarza. 
 
Pytanie 3: 
Czy okleina do kalendarza książkowego pozycja 1, 2. 3 ma być okleiną poliuretanową termo przebarwialną czy może 
to być okleina PVC z podłożem papierowym typu Balacron? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający spośród proponowanych rozwiązań preferuje okleinę poliuretanową termo przebarwialną. Dopuszcza 
się  różne materiały, które będą zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  

Pytanie 4: 
Czy okleina do kalendarza książkowego pozycja 4 ma być okleiną poliuretanową termo przebarwialną czy może to 
być okleina PVC z podłożem papierowym typu Balacron o regularnej drobnej fakturze. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający spośród proponowanych rozwiązań preferuje okleinę poliuretanową termo przebarwialną.  

Pytanie 5: 
Jaka tektura ma zostać użyta do kalendarzy pozycja 3 i 4, formatka z gąbką czy tektura lita np 2 mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający spośród proponowanych rozwiązań preferuje formatkę z gąbką.  
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Pytanie 6: 
W OPZ jest mowa o dodatkowych stronach na rozpoczęcie i zakończenie NSP. Czy mają być one wydrukowane razem 
z blokiem na papierze takim jak blok czyli offsecie 80 gr. oczywiście w pełnej kolorystyce. Wówczas są one integralną 
częścią bloku i wyglądają bardzo estetycznie w porównaniu do wklejek reklamowych. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wklejki z podpunktu 5. na rozpoczęcie NSP oraz wklejka na zakończenie NSP powinny mieć takie same parametry 
papieru jak wklejka wymieniona w podpunkcie 4.: Wklejka: 8 stron, papier na wklejki: kreda 150 - 200 g/m2. 
 
Pytanie 7: 
Czy koperta na dokumenty ma być rozumiana jako typowa koperta w której można umieścić dokumenty czy 
plastikowa kieszonka w kształcie trójkąta wklejona w rogu kalendarza która spełnia podobną funkcję. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Koperta powinna mieć kształt i pełnić funkcję typowej zamykanej koperty / zintegrowanej z kalendarzem teczki na 
dokumenty (nie trójkątnego rożka). Powinna być wykonana z grubego papieru / barwionego kartonu. 

Pytanie 8: 
Czy drukowane brzegi kalendarza z pozycji 2 i 3 mają zawierać logotypy, grafikę lub napisy wymagane przez 
zamawiającego ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący załącznik nr 1 do 
SIWZ, zawiera następujący zapis: „wzór zgodny z projektem uzgodnionym z Zamawiajacym”. Dopuszcza on możliwość 
zastosowania logotypów oraz grafiki wymaganej przez Zamawiającego.  

Pytanie 9: 
Czy mają Państwo jakieś preferencje związane z długopisem? Na rynku jest całą masa artykułów piśmienniczych a 
ich ceny są bardzo zróżnicowane. Czy mogą Państwo podać nazwę długopisu lub równoważnego produktu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Przedmioty oznaczone kategorią VIP powinny odznaczać się szczególną estetyką oraz jakością wykonania. Dotyczy 
to również materiałów wykonania (oprawa metalowa, nie z plastiku, lakierowane detale, klasyczna kolorystyka – 
matowe złoto).  
 
Pytanie 10: 
Czy główka w kalendarzu ma być kaszerowana ? Opis wskazuje - główka wypukła ale jako materiał podana jest kreda 
matt 300 gr. Główki wypukłe zawsze składają się z oklejki kreda ok 150 gr. + wypełnienia ( karton, tektura)  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, główka w kalendarzu powinna być kaszerowana. 
 
Pytanie 11: 
Zdjęcie prezentujące kalendarz trójdzielny pokazuje kalendarz ze spiralkami łączącymi poszczególne części 
kalendarza. OPZ wskazuje tylko na bigowanie. Czy mam rozumieć że zdjęcie jest tylko poglądowe i kalendarz nie 
będzie posiadał spiral? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zdjęcie jest tylko poglądowe. Zamawiający nie wymaga, aby kalendarz trójdzielny posiadał spiralowanie.  
 
Pytanie 12: 
Jaka ma być kolorystyka druku kalendarza wieloplanszowego? OPZ wskazuje jedynie ilość kart. Czy ma to być osiem 
kart druk 4+4 lub 6 kart ( 12 miesięcy kalendarium) 4+4 + dwie karty 4+0 ( strona tytułowa + plansza do gry. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
6 kart ( 12 miesięcy kalendarium) 4+4 + dwie karty 4+0 (strona tytułowa + plansza do gry). 
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Pytanie 13: 
Czy zawieszka na klamkę i zakładka do książki przy druku 4+4 na pewno ma mieć lakier UV wybiórczy tylko z jednej 
strony jak to jest wskazane w OPZ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, uszlachetnienie w formie wybiórczo stosowanego lakieru UV będzie wymagane tylko z 1 strony.  
 
Pytanie 14: 
Czy pisząc o paczkach do 5 kg. w pozycjach kalendarze książkowe i trójdzielne  mają Państwo na myśli papier z 
narożnikami czy kartony? Czy dopuszczają Państwo wiekszą wagę kartonów np. do 7 kg. Wówczas do jednego kartonu 
wejdzie 20 sztuk kalendarza. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza ewentualną możliwość zapakowania w kartony o wadze maksymalnie do 7 kg.  
 
Pytanie 15:  
Zapis Paczka do 5 kg. W pozycji kalendarz wieloplanszowy sprawia że otrzymają Państwo paczki w których będzie 6 
- 7 kalendarzy. Czy kalendarze wieloplanszowe mogą zostać dostarczone w dużych bardzo sztywnych boksach 
kartonowych (bez pakowania w paczki po 5 szt. )na paletach po ok 100 szt. Są one wówczas bardzo dobrze 
zabezpieczone przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Jeżeli zabezpieczenie zamawianego produktu wymaga zastosowania opakowań zbiorczych o większej wadze 
Zamawiający dopuszcza taką możliwość.  
 
Pytanie 16: 
Jaka ma być gramatura kartonu do zapakowania kalendarza wieloplanszowego? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Min. 200g/m2 
 
Pytanie 17: 
Czy w miejsce naklejki 100/200 mm na opakowaniu kartonowym nie byłoby lepiej wykonać nadruku  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający preferuje naklejkę. 
 
Pytanie 18: 
Czy mają Państwo wiedzę jaka gra planszowa ma być zaprojektowana przez wykonawcę w ścisłej współpracy 
z Zamawiającym? Pytanie to jest związane z potencjalnym zakupem licencji której koszt może być mocno 
zróżnicowany. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Gra ma polegać na poruszaniu się po planszy i rzucaniu kostką, w celu dotarcia od startu do mety. Konkretne pola 
na planszy będą narzucały kierunek poruszania się (w górę bądź w dół). Gra będzie fabularnie związana z pracą 
rachmistrza i wszystkie pola / przystanki i cała treść będą związane z Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań. 
Gra będzie projektem unikatowym, nie będzie więc wymagała zakupu licencji.  
 
Pytanie 19: 
Zdjęcie prezentujące kalendarz wieloplanszowy wskazuje na układ pionowy a opis OPZ 595 x 420 na poziomy. Po 
którym boku ma być zamontowana spirala po 594 czy 420. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Kalendarz wieloplanszowy powinien być pionowy, z zamontowaną u góry spiralą 420. 
 
Pytanie 20: 
Czy dopuszczają Państwo format kalendarza książkowego dużego pozycja 3  w formacie 210/260 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowany wymiar kalendarza książkowego dużego pozycja 3  w formacie 210/260mm. 
 
Pytanie 21: 
Jakiej szerokości ma być gumka zamykająca i na długopis w kalendarzach książkowych ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający proponuje gumkę płaską o szerokości 6-7 mm.  
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Komisji Przetargowej 

Bartosz Wielądek 
Konsultant 

w Wydziale zamówień Publicznych GUS 
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