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Warszawa, 09 sierpnia 2022 r.

do Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Wykonanie oraz dostawa
kalendarzy na 2023 rok”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 poz. 1129, ze zm.) (dalej: ustawa), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści
specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ).

Pytanie nr 2:
Zwracamy się z prośbą o podanie producenta i nazwy oraz przesłanie zdjęć okleiny kalendarzy książkowych podanej w
Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który
mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub
produktów. W związku z tym Zamawiający nie wskaże konkretnego producenta i nazwy okleiny, jak również nie prześle
zdjęć okleiny kalendarzy książkowych.
Producenta i nazwę okleiny kalendarzy książkowych, która będzie spełniać wymagania określone w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ), wybiera Wykonawca.
Pytanie nr 3:
Udzielili Państwo odpowiedzi że minimalna gramatura kalendarza A5 ma wynosić 80 gr.
Jednocześnie jest mowa iż kalendarz ma mieć kalendarium w języku polskim.
Rozumiem więc że kalendarz ma mieć tylko język polski a z racji nietypowej gramatury 80 gr. będzie musiał być
wydrukowany specjalnie w nakładzie 30 egz.
Sam koszt takiego druku to około 250 zł za 1 kalendarz w nakładzie 30 szt., przy czym kalendarz standardowy
z gramaturą 70 gr. to koszt kilkunastu złotych.
Bardzo proszę o rozważenie gramatury 70 gr.

Chciałbym jednocześnie spytać dlaczego kalendarz w formacie A4 ma gramaturę 70 gr. skoro opis papieru jest identyczny
jak w pozostałych kalendarzach biel/złamana biel, gładki nieprześwitujący.
Czy kalendarz A4 i B5 ma również mieć wyłącznie język polski ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że podtrzymuje wymóg gramatury papieru minimum 80 g/m2 dla kalendarzy książkowych A5,
układ dzienny. Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) kalendarium musi być
w języku polskim natomiast nie ma wskazania, że jedynie w polskim.

p.o. Wicedyrektora
Biura Organizacyjnego
Najwyższej Izby Kontroli
/-/ Olga Józefczyk

2

