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Warszawa, 21 stycznia 2022 r.                                                                                                                                                   

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania którego przedmiotem jest usługa drukowania, pakowania, 

adresowania, kolportowania, dostawy i insertowania pisma Samorządu Województwa 

Mazowieckiego „Mazowsze serce Polski” na 2022 r.  

 

W związku z wniesionymi pytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) 

obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 i 286 ust.1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze 

zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wyjaśnia i zmienia zapisy SWZ jak poniżej. 

 

Pytanie 1  

Jaka jest minimalna liczba przesyłek? Czy liczba przesyłek do zaadresowania i pakowania w 

każdym numerze jest taka sama? W celu dokładnego oszacowania wartości zamówienia 

potrzebne są dokładne lub jak najbardziej zbliżone ilości przesyłek. Jakie są dokładne ilości 

nakładu które wykonawca ma dostarczyć do siedziby zamawiającego w Warszawie, delegatur 

urzędu oraz pozostałych jednostek? 

Odpowiedź: 

Jaka jest minimalna liczba przesyłek?  

Za minimalną liczbę przesyłek należy przyjąć połowę nakładu, tj. 40 tys. egz. pisma. Możliwe jest 

określenie maksymalnej liczby przesyłek, które Wykonawca ma przekazać do wskazanej placówki 

pocztowej na terenie Warszawy (maksymalnie 65 000 przesyłek) 

Czy liczba przesyłek do zaadresowania i pakowania w każdym numerze jest taka sama?  

Nie. Liczba przesyłek jest zgodna z „przekazaną przez Zamawiającego bazą adresową, 

aktualizowaną co miesiąc przez Zamawiającego”. 

W celu dokładnego oszacowania wartości zamówienia potrzebne są dokładne lub jak 

najbardziej zbliżone ilości przesyłek. Jakie są dokładne ilości nakładu które wykonawca ma 

dostarczyć do siedziby zamawiającego w Warszawie, delegatur urzędu oraz pozostałych 

jednostek? 

Średnia liczba egzemplarzy przekazywanych do delegatur, wskazanych jednostek i siedziby 

Zamawiającego waha się od minimalnie 100 do około 5 tys. sztuk pisma. Przy czym baza 

adresowa aktualizowana jest przez Zamawiającego co miesiąc. 

 

Pytanie 2  

Czy zamawiający dopuszcza zmniejszenie formatu publikacji o 5%? Czy zamawiający 

dopuszcza zmianę tolerancji gramatury papieru +/- 5% obecnie na rynku są duże braki w dostępie 

surowca. Proszę o dokładne określenie papieru środka publikacji. Czy będzie to papier offsetowy, 

kreda bądź też inny? Czy zamawiający dopuszcza całość publikacji (okładka + środek) na 
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papierze np. 100g? Czy zamawiający dopuszcza opóźnienia spowodowane "siłą wyższą" np. brak 

dostępności surowca? 

 

Odpowiedź: 

Czy zamawiający dopuszcza zmniejszenie formatu publikacji o 5%?  

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia formatu publikacji.  

Czy zamawiający dopuszcza zmianę tolerancji gramatury papieru +/- 5% obecnie na rynku 

są duże braki w dostępie surowca.  

Podane w Opisie przedmiotu zamówienia przedziały zakładają już możliwą tolerancję: 
• papier: środek – 57 g/m2–70 g/m2 (przedział uwarunkowany dostępnością papieru na 

rynku), 

• papier: okładka – kreda 100 g/m2–130 g/m2 (przedział uwarunkowany dostępnością 

papieru na rynku), pierwsza i czwarta strona okładki – pokrycie folią matową, 

Proszę o dokładne określenie papieru środka publikacji. Czy będzie to papier offsetowy, 

kreda bądź też inny?  

Parametry te celowo nie były definiowane z uwagi na sytuację rynkową (trudności w dostępie 

poszczególnych rodzajów papieru), zamawiający dopuszcza każdy z wymienionych rodzajów 

papieru.  

Czy zamawiający dopuszcza całość publikacji (okładka + środek) na papierze np. 100g?  

Zamawiający nie dopuszcza całości publikacji (okładka + środek) na papierze np. 100g. Zgodnie 

ze specyfikacją: 
• papier: środek – 57 g/m2–70 g/m2 (przedział uwarunkowany dostępnością papieru na 

rynku), 

• papier: okładka – kreda 100 g/m2–130 g/m2 (przedział uwarunkowany dostępnością 

papieru na rynku), pierwsza i czwarta strona okładki – pokrycie folią matową, 

Czy zamawiający dopuszcza opóźnienia spowodowane "siłą wyższą" np. brak dostępności 

surowca? 

Warunki współpracy określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy. 

 

• Zamawiający zmienia zapisy zał. 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, w 

konsekwencji § 5 (Kary umowne i odstąpienie od umowy) ust. 1 pkt 1 otrzymuje nowe 

następujące brzmienie: 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za zwłokę w wykonaniu usługi – w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 

4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu usługi. 

 

• Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą, w 

konsekwencji § 12, 14 i 15 SWZ otrzymują brzmienie: 

1. § 12 (Termin związania ofertą) ust. 1:  

Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, czyli 

do dnia 24 lutego 2022 roku.  

2. § 14 (Sposób oraz termin składania ofert) ust. 4: 

Termin składania ofert upływa w dniu 26 stycznia 2022 roku, godzina 10:00, 

3. § 15 (Termin otwarcia ofert) ust. 1: 

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 26 stycznia 2022 roku, godzina 10:10. 

 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust.7 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści 

specyfikacji warunków zamówienia zostanie udostępniona na stronie Platformy Zakupowej 
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https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia oraz dołączona do specyfikacji warunków zamówienia i 

będzie stanowić jej integralną część. 
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