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                                                                                                                                         Lublin,  27.08.2018 r. 
Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/20/2018-470 
          

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa druku techniką offsetową, oprawy i dostawy Encyklopedii 
100-lecia KUL (tom 1 i 2) 
 

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
  

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że 
w dn. 17.08.2018 r. oraz 23.08.2018 r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące zapisów Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podano treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, 
bez ujawnienia źródła zapytania.  
 
Pytanie 1: 
w ust. 2 jest powiedziane: 
2)Zlecenie określone w przedmiocie zamówienia będzie realizowane przez Wykonawcę, stosownie do potrzeb 
Zamawiającego na podstawie przesyłanego zamówienia w formie pisemnej / e-mail, panel zamówieniowy Wykonawcy /. 
Zawartość książek będzie przekazywana w formie plików pdf wysokorozdzielczych, przesyłanych na FTP. W ciągu max. 3 dni 
roboczych od daty otrzymania zawartości w plikach PDF Książek Wykonawca winien dostarczyć Do Zamawiającego 
egzemplarz sygnalny lub ozalid, który Zamawiający zatwierdzi w ciągu 3 dni roboczych. Zatwierdzenie wymaga formy 
pisemnej / e-mail, panel zamówieniowy Wykonawcy/. W przypadku uwag Zamawiającego do egzemplarza sygnalnego, 
Zamawiający zamiast zatwierdzenia prześle Wykonawcy uwagi, a Wykonawca ma obowiązek w terminie 2 dni roboczych od 
dnia ich zgłoszenia do ponownego wykonania dostarczenia Zamawiającemu egzemplarza sygnalnego uwzględniającego 
uwagi. 
Czy firma może dostarczyć egzemplarz sygnalny lub ozalid w formie ‘proof’ w formie elektronicznej? 
 
Odpowiedź na pytanie 1: 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie egzemplarza sygnalnego lub ozalidu w formie ‘proof’. 
 
Pytanie 2: 
Punkt 2 § 2: 
 2.Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania min. 60% wartości zamówienia. Realizacja umowy w pozostałym zakresie 
uzależniona będzie od aktualnych bieżących potrzeb Zamawiającego, co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek 
roszczeń ze strony Wykonawcy. 
Czy rozumiemy poprawnie, że Klient gwarantuje tylko 60% zamówienia? A tak naprawdę zamówienie można podzielić na 
dwie części: 1800 zestawów i 1200 zestawów książek? W związku z tym dostawa zostanie przeprowadzona w dwóch 
partiach? 
 
Odpowiedź na pytanie 2: 
Intencją Zamawiającego jest realizacja zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 
 
 
Pytanie 3: 
W Załączniku pn. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ być może jest błąd. 
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Mówi się: Wydrukuj 8 boków 4 + 4 numer 144 
jeśli pomnożymy 8 przez 144, otrzymamy 1152 strony (2 książki na 576 stronach) 
czyli dwa tomy po 3000 kopii 
ale razem myślicie, że musicie pomnożyć przez 6000 (RAZEM/6000 szt. =(suma wierszy I+II)x6000), otrzymacie dwa razy 
więcej. 
Tak więc, jeśli weźmiemy obliczenia 8 pomnożone przez 144 - wtedy musimy pomnożyć przez 3000 kopii. 
Oblicza to całkowity koszt zestawu dwóch tomów 
 
Odpowiedź na pytanie 3: 
 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ w 
zakresie określonym poniżej: 
 
Modyfikacja 1: 
Załącznik pn. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ 
 
Treść SIWZ przed modyfikacją: 
1)Jakość druku i oprawy musi być zgodna z odpowiednimi normami branżowymi dla druku (BN-76/7440-05; BN-65/7440-05; 
BN-66/7440-06; BN-73/7401-11; BN-71/7401-03; BN-86/7401-17 lub równoważnymi). Zamawiający będzie żądał realizacji 
przedmiotu zamówienia na poziomie jakościowo zgodnym z obowiązującymi normami.  
2)Zlecenia określone w przedmiocie zamówienia będzie realizowane przez Wykonawcę, stosownie do potrzeb 
Zamawiającego na podstawie przesyłanego zamówienia w formie pisemnej /e-mail, panel zamówieniowy Wykonawcy/. 
Zawartość książek będzie przekazywana w formie plików wysokorozdzielczych pdf, przesyłanych na FTP. W ciągu max. 3 dni 
roboczych od daty otrzymania zawartości książek w plikach PDF Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego 
egzemplarz sygnalny lub ozalid, który Zamawiający zatwierdzi w ciągu 3 dni roboczych. Zatwierdzenie wymaga formy 
pisemnej /e-mail, panel zamówieniowy Wykonawcy/. W przypadku uwag Zamawiającego do egzemplarza sygnalnego, 
Zamawiający zamiast zatwierdzenia prześle Wykonawcy uwagi, a Wykonawca ma obowiązek w terminie 2 dni roboczych od 
dnia ich zgłoszenia do ponownego wykonania dostarczenia Zamawiającemu egzemplarza sygnalnego uwzględniającego 
uwagi.  
3)Wykonawca będzie wykonywał czynności związane z realizacją zamówienia w oparciu o materiały własne. Koszty tych 
materiałów będą wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy określone przez niego w ofercie. 
4)Dostawa zamówionych książek będzie odbywała się transportem własnym Wykonawcy lub pocztą kurierską do siedziby 
Wydawnictwa KUL - Lublin, ul. Konstantynów 1H, zgodnie ze złożonym zamówieniem. Dostawa oznacza dostarczenie 
przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, rozładunek oraz wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w 
czasie i miejscu ustalonym z pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za dostawę towaru. 
5)Wszystkie publikacje posiadają ISBN. 
6)W związku z tym, że ilość zamówionych książek uzależniona jest od bieżących potrzeb, Zamawiający zastrzega, że ilości 
zamawianych książek podana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są ilościami szacunkowymi określonymi w 
celu ustalenia maksymalnej wartości zamówienia, cen jednostkowych, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne wg rzeczywistej ilości dostarczonych książek. Wykonawcy nie przysługuje 
roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie 
Zamawiający oświadcza, iż zrealizuje zamówienia o wartości odpowiadającej nie mniej niż 60% łącznej ceny brutto 
wskazanej w ofercie.  
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Lp. 1 2 3 4 5 =2+(2x4) 6 (=2x3) 7 (=4x6) 8(=6+7) 

I Druk 8 stron 4+4  
(210 x 297 mm) 
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II Oprawa twarda, szyta (1 egz.)   2   
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7)Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie danych teleadresowych oraz adresu 
siedziby. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, zamówienie bieżące przesłane na ostatni wskazany przez Wykonawcę 
adres lub e-mail uważa się za ważnie złożone. 
8)Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić wszystkie koszty wykonania i dostawy do siedziby 
Zamawiającego przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją 
zamówienia 
9)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot zamówienia na czas przewozu i odpowiada za 
ewentualne uszkodzenia w trakcie transportu. 
10)Wykonawca zapewni pakowanie przedmiotu zamówienia w paczki o wadze max 12kg. Każda paczka powinna mieć 
zabezpieczone narożniki, zawierać jednakową ilość kompletów w ramach danego zamówienia oraz naklejkę z informacją 
dotyczącą: tytułu, ilości kompletów w paczce (naklejka na krótszym boku paczki). 
11)Wykonawca będzie wystawiał faktury zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. Na fakturze musi się znajdować 
określenie usługi, tytuł książki/, nr ISBN/ oraz symbol PKWiU. Wykonawca dostarcza fakturę po przyjęciu całego 
nakładu/zamówienia przez Zamawiającego.  
12)Wykonawca winien zagwarantować całkowite rozliczenie zamawianych ilości zgodnie z zamówieniem, a ewentualne 
nadwyżki technologiczne pozostawić do dyspozycji Zamawiającego. 
13)Pod pojęciem „arkusza drukarskiego (ad)” Zamawiający rozumie format A-2, zadrukowany dwustronnie, co jest 
równoważne 8 zadrukowanym stronom formatu A4. 
14)W trakcie realizacji zamówienia ilość stron środka może zostać zmieniona w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
Kwestie zwiększenia lub zmniejszenia ilości stron w poszczególnych tomach publikacji będą   regulowane w następujący 
sposób:  
- podana  przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za druk 8 stron zostanie proporcjonalnie zwiększona do rzeczywistej 
liczby stron z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 
15)Wykonawca nie może dodatkowo powielać i rozpowszechniać, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób zlecanych 
do druku książek, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

 
 
Treść SIWZ po modyfikacji: 
1)Jakość druku i oprawy musi być zgodna z odpowiednimi normami branżowymi dla druku (BN-76/7440-05; BN-65/7440-05; 
BN-66/7440-06; BN-73/7401-11; BN-71/7401-03; BN-86/7401-17 lub równoważnymi). Zamawiający będzie żądał realizacji 
przedmiotu zamówienia na poziomie jakościowo zgodnym z obowiązującymi normami.  
2)Zlecenia określone w przedmiocie zamówienia będzie realizowane przez Wykonawcę, stosownie do potrzeb 
Zamawiającego na podstawie przesyłanego zamówienia w formie pisemnej /e-mail, panel zamówieniowy Wykonawcy/. 
Zawartość książek będzie przekazywana w formie plików wysokorozdzielczych pdf, przesyłanych na FTP. W ciągu max. 3 dni 
roboczych od daty otrzymania zawartości książek w plikach PDF Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego 
egzemplarz sygnalny lub ozalid, który Zamawiający zatwierdzi w ciągu 3 dni roboczych. Zatwierdzenie wymaga formy 
pisemnej /e-mail, panel zamówieniowy Wykonawcy/. W przypadku uwag Zamawiającego do egzemplarza sygnalnego, 
Zamawiający zamiast zatwierdzenia prześle Wykonawcy uwagi, a Wykonawca ma obowiązek w terminie 2 dni roboczych od 
dnia ich zgłoszenia do ponownego wykonania dostarczenia Zamawiającemu egzemplarza sygnalnego uwzględniającego 
uwagi.  
3)Wykonawca będzie wykonywał czynności związane z realizacją zamówienia w oparciu o materiały własne. Koszty tych 
materiałów będą wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy określone przez niego w ofercie. 
4)Dostawa zamówionych książek będzie odbywała się transportem własnym Wykonawcy lub pocztą kurierską do siedziby 
Wydawnictwa KUL - Lublin, ul. Konstantynów 1H, zgodnie ze złożonym zamówieniem. Dostawa oznacza dostarczenie 
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przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, rozładunek oraz wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w 
czasie i miejscu ustalonym z pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za dostawę towaru. 
5)Wszystkie publikacje posiadają ISBN. 
6)(skreślone)  
7)Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie danych teleadresowych oraz adresu 
siedziby. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, zamówienie bieżące przesłane na ostatni wskazany przez Wykonawcę 
adres lub e-mail uważa się za ważnie złożone. 
8)Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić wszystkie koszty wykonania i dostawy do siedziby 
Zamawiającego przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją 
zamówienia 
9)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot zamówienia na czas przewozu i odpowiada za 
ewentualne uszkodzenia w trakcie transportu. 
10)Wykonawca zapewni pakowanie przedmiotu zamówienia w paczki o wadze max 12kg. Każda paczka powinna mieć 
zabezpieczone narożniki, zawierać jednakową ilość kompletów w ramach danego zamówienia oraz naklejkę z informacją 
dotyczącą: tytułu, ilości kompletów w paczce (naklejka na krótszym boku paczki). 
11)Wykonawca będzie wystawiał faktury zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. Na fakturze musi się znajdować 
określenie usługi, tytuł książki/, nr ISBN/ oraz symbol PKWiU. Wykonawca dostarcza fakturę po przyjęciu całego 
nakładu/zamówienia przez Zamawiającego.  
12)Wykonawca winien zagwarantować całkowite rozliczenie zamawianych ilości zgodnie z zamówieniem, a ewentualne 
nadwyżki technologiczne pozostawić do dyspozycji Zamawiającego. 
13)Pod pojęciem „arkusza drukarskiego (ad)” Zamawiający rozumie format A-2, zadrukowany dwustronnie, co jest 
równoważne 8 zadrukowanym stronom formatu A4. 
14)W trakcie realizacji zamówienia ilość stron środka może zostać zmieniona w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
Kwestie zwiększenia lub zmniejszenia ilości stron w poszczególnych tomach publikacji będą   regulowane w następujący 
sposób:  
- podana  przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za druk 8 stron zostanie proporcjonalnie zwiększona do rzeczywistej 
liczby stron z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 
15)Wykonawca nie może dodatkowo powielać i rozpowszechniać, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób zlecanych 
do druku książek, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
Zamawiający zamieszcza Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach. 
 
Modyfikacja 2: 

Rozdział XII SIWZ. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
Treść SIWZ przed modyfikacją: 

1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin; 
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr  C-223;  
w terminie do dnia 30.08.2018   r.  do godz. 12:00 
… 
5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  30.08.2018   r. o godz.  12:30  w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1. 
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Treść SIWZ po modyfikacji: 

1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin; 
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr  C-223;  
w terminie do dnia 13.09.2018   r.  do godz. 12:00 
… 
5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  13.09.2018   r. o godz.  12:30  w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1. 
 
 
Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści 
niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają 
bez zmian. 
 
. KUL                                          
                                                                                                       

 
                                                                                      PODPISANO 

                                                                                 Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  Jana Pawła II 
                                                                          

                                                                                                                           dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL 


