
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
4o-o74 Katowice

Pismo: AS P-DAT -ZP-t7 -zol3 | z Katowice dni a: zot 3-t z{.d

oDPoWIEDŹ Nr l
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013.12-c'5 do Zamawiającego wpĘnęła prośba

o wyjaśnienie zapisu specyfikacj i istotnych warunków zamówienia, w postępowanIu

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia z9 stycznia zoo4 roku Prawo

Zamówień Pub|icznych (t'j. Dz. U. z 2013 r' poz. 9o7, z póż.n. zm.) w trybie Przetarg
nieograniczony, na:

Wykonanie druku pozyc|i wydawniczej : pub|ikac|a pt. ,,Bieguny'' wraz z dostawą

iwniesieniem do magazynu ASP w Katowicach (ul. Dąbrówki 9),

Treść wspomnianej prośby jest nastęPujqca :

Bardzo proszę o wyjaśnienie

l.Przedmiotem Pruetargu jest książka w oprawie miękkiej, drukowana na papierach

niepow|ekanych. Natomiast jako okazówkę, chcie|i by Państwo zobaczyć książkę w oprawie

twardej płócien nej, z tłoczeniem na gorąco? Zazwyczaj jedno i drugie wymaganie

harmonizuje ze sobą pod wzg|ędem technicznym.

2.czy moźlna okreś|ić w przyb|iżeniu termin zesłania p|ików do druku, np. okreś|enie

pierwsza dekada stycznia, jest wystarczającą informacją.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwesti i  |est następujące:

Ad. r ZamawiającY Przez pomyłkę wskazat w wymaganiach Zamawiającego, W pkt 8 s|WZ,

iż Wykonawca powinien dołączyc do oferty:
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. Próbkę druku w postaci, co najmniej 1 egzemP|arza książki zrea|izowanej

w techno|ogii druku offsetowego| 4+4' szytej nićmi, k|ejonei w oPrawie twardej,

płóciennej, z tłoczeniem na gorąco'

Prawidłowy zapis pkt 8 S|WZ jest następujący :

Wykonawca powinien dołączyc do ofeńy :

. próbkę druku w postaci, co naimniei l egzemp|arza książki zrea|izowanej

w techno|ogii druku offsetowego, 4+4, szytej nićmi, k|ejonej w oprawie

miękkiej, bez tłoczenia na gorąco.

Tym samym u|egają zmianie zapisy pkt .|2.5 oraz l5.2 s|wZ w zakresie parametrów próbki

druku, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty.

Ad. z Zamawiający prześ|e p|iki do druku niezvylocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą.

Informujemy, ż.e zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego

zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, |<tórym przekazano S|WZ i zamieszczono

na stron ie i nternetowej Zamawiającego

Zamawiający
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