
 
 

Warszawa, dnia 13.03.2017 r. 
 

 
Pytanie i odpowiedz, zmiana treści SIWZ oraz terminu składania ofert 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: usługa drukowania 
offsetowego i cyfrowego plakatów na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej (sprawa nr 
ZP.260.6.2017). 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, udziela poniżej 
informacji o pytaniu Wykonawcy odnoszącym się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania oraz 
odpowiedzi na nie. 
 
Pytanie 1: 
Prosimy o określenie w jakiej technologii druku mają być ostatecznie wykonane plakaty B1 w pozycji nr 2, 
ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia jest podany druk offsetowy, a w formularzu cenowym jest druk 
cyfrowy? Ma to znaczny wpływ na cenę, a więc potrzebna jest stosowna korekta. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że plakaty B1 w pozycji nr 2 Formularza cenowego powinny być wykonane metodą 
druku offsetowego. 

 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, ze względu na konieczność skorygowania 
treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonuje następującej zmiany w treści (SIWZ): 
 
W załączniku nr 1 do SIWZ Opisie przedmiotu zamówienia – formularzu cenowy, poz. nr 2 kolumna 
„nazwa”. 
 
zapis: 
 
Druk plakatów w formacie 68 x 98 cm (druk cyfrowy) 
10 różnych wzorów w edycjach po 160 sztuk. 
 
zastępuje się zapisem: 
Druk plakatów w formacie 68 x 98 cm (druk offsetowy) 
10 różnych wzorów w edycjach po 160 sztuk. 
 
Ponieważ powyższe sprostowanie stanowi zmianę treści SIWZ w rozumieniu art. 38 ust. 4 Ustawy, 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a w związku z art. 12a Ustawy, przedłuża termin 
składania ofert do dnia: 
 
      17 marca 2017 r. godz. 12.00 
 
otwarcie ofert nastąpi w dniu:   
 
      17 marca 2017 r. godz. 12:15 
 
Niniejszy dokument stanowi jednocześnie modyfikację odpowiednich zapisów w Rozdziałach XIV i XV 
SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ, którego aktualna treść przedstawiona jest w pliku pn. „Aktualny 
(po zmianach) Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy.pdf”. 
 
Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich wykonawców 
ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. 


