
 

1. Czy notesik (pkt 10 specyfikacji materiałów edukacyjnych) ma mieć kartki zadrukowane z 
dwóch stron? czy nadruk ma być taki sam na wszystkich stronach? 
 
Notesik ma mieć kartki zadrukowane z jednej strony. 
Nadruk ma być taki sam na wszystkich stronach środka. 
 
2. Co oznacza sformułowanie „Puzzle tradycyjne” (punkt 11 specyfikacji materiałów 
edukacyjnych)?, czy mają być zadrukowane indywidualnym, zaprojektowanym przez 
Zamawiającego nadrukiem? w ilu kolorach ma być wykonany nadruk? 
 
Pod nazwą „Puzzle tradycyjne” występują w katalogach produktów reklamowych puzzle 
wykonane z papieru. Nadruk wykonany na papierze sklejany jest z tekturą, a następnie 
wykrawane są elementy z wypustkami i wgłębieniami. 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia projekty dostarczane są przez Zamawiającego, w 
związku z czym również puzzle mają zawierać nadruk wykonany zgodnie z indywidualnym 
projektem (zdjęciem lub grafiką). Nadruk ma być wykonany w pełnym kolorze. 
 
3. §3 pkt 1d projektu umowy – czego mają dotyczyć autorskie prawa majątkowe, których 
przekazania domaga się zamawiający, skoro przedmiotem umowy nie jest opracowanie 
projektów graficznych? 
 
Jeżeli w toku przygotowywania do druku materiałów zajdzie konieczność dokonania zmiany 
w projekcie, którą wykona Wykonawca za zgodą Zamawiającego to przywołany w umowie 
zapis wyjaśnia do kogo należą prawa autorskie z tytułu podobnych zmian. 
 
4. §6 pkt 3 projektu umowy – w związku z prawem Zamawiającego do zmniejszenia 
wielkości przedmiotu umowy według jakich cen następować będzie rozliczenie np. 
zmniejszonego nakładu materiałów edukacyjnych? Ceny jednostkowe uzyskane przez 
podzielenie ceny przez pierwotny (wyższy nakład) nie powinny być stosowane do nakładów 
obniżonych ponieważ nie uwzględniają kosztów stałych, związanych z przygotowaniem do 
druku, które nie ulegają obniżeniu przy zmniejszeniu wielkości nakładu. 
 
Zamawiający wprowadza modyfikację do Załącznika nr 4 do IDW pozwalającą Wykonawcy 
na wskazanie opłaty stałej za przygotowanie do druku oraz ceny jednostkowej. Wartość netto 
dla pozycji asortymentowej stanowi sumę opłaty stałej za przygotowanie do druku oraz 
iloczynu ilości i ceny jednostkowej. W przypadku zmniejszenia wielkości przedmiotu 
zamówienia wynagrodzenie za dostawę zostanie ustalone z uwzględnieniem opłaty stałej za 
przygotowanie do druku oraz ceny jednostkowej przemnożonej przez faktyczną wielkość 
zamówienia. 
 
Załącznik nr 4 do IDW (część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW).) i w konsekwencji 
Załącznik nr 1 do umowy (Część II SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.) 
uzyskują nową treść. 
 
W związku z wprowadzeniem modyfikacji do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na 02.08.2006, godz. 
10.00. 
 


