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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 albumu pt. 

„Ex thesauro. Skarby Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” 

 

WYJAŚNIENIE 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 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w dn. 01.08.2019 r.  

wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podano treść 

zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.  

 

Pytanie 1: 

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu  Usługa druku techniką offsetową, oprawy i dostawy albumu pt. „Ex thesauro. 

Skarby Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, Numer referencyjny: AZP-240/PN-p221/014/2019, 

proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy dokonać kalkulacji oferty. Powyższa wątpliwość wynika, iż w Załączniku nr 1 do 

SIWZ zamieścili Państwo tabelę, którą należy uzupełnić. W przedmiotowej tabeli, cena jednostkowa jest pochodną dwóch 

pozycji: (I) druk 8 stron 4+4 oraz (II) oprawa twarda. Państwa algorytm szacowania pierwszej pozycji jest pochodną ilości 

sztuk (36,5) oraz 8 stron 4+4, co łącznie daje 292 stron objętości. Wartość netto wskazują Państwo jako iloczyn ceny 

jednostkowej netto i ilości sztuk. W tym miejscu nasuwa się pytanie o zasadność powyższej kalkulacji. Otóż pragnę podkreślić,  

iż druk 8 stron nie posiada ceny liniowej – jest ona różna w zależności od nakładu. I tak przykładowo druk wyłącznie 8 stron 

będzie kosztował jednostkowo 10,00 zł netto, natomiast jednostkowa cena druku 8 stron przy objętości 80 stron będzie 

kosztować 4,00 zł netto. W korespondencji z powyższym, zmianie ulega również koszt oprawy twardej, który jest różny dla 

różnych objętości i tak cena oprawy twardej będzie różna dla objętości 292 stron, a inna dla objętości 160 stron. Jeżeli w 

rzeczywistości zamierzają Państwo zmieniać objętość (co 8 stron), to nie będzie to zależność liniowa na poziomie kosztu 

jednostkowego za 8 stron.  

W związku z powyższym, proszę o powód takiej kalkulacji oferty, w kontekście alternatywnej (standardowej) kalkulacji, czyli 

wskazanie ceny jednostkowej za 1 sztukę albumu i na tej podstawie oszacowania wartości oferty x nakład. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż album pt. „Ex thesauro. Skarby Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II” stanowiący przedmiot zamówienia jest ukończony, jego objętość wynosi 292 stron i nie ulegnie zmianie. 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że wskazany w opisie przedmiotu zamówienia nakład jest stały. 

 

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. 
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