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           Warszawa, dnia 02.04.2020 r.  

Dotyczy postępowania nr IBE/82/2020  
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZESTAW NR 1 
 

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiajacego od uczestników postępowania poniżej 
zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami 

 
 
Pytanie nr 1  

Oprawa publikacji - Jeśli jest twarda (pkt. c opisu) nie znajduje zastosowania kreda 250 g. Oprawa 

twarda składa się z tektury i oklejki średniogramaturowej. Jeśli jest szyto-klejona (pkt f opisu) nie 

znajduje zastosowania wyklejka (pkt i)  

Obecność wyklejki i fakt, że okładka w pliku załączonym do ogłoszenia jest nieco większa do strony 

środka pozwala przypuszczać, że oprawa ma być zintegrowana (pasuje wtedy do opisu kreda 250 g). 

Proszę o informację jaką oprawę planujecie Państwo dla przedmiotowej pracy. 

- papier środka. Żadna z hurtowni z którymi współpracujemy nie słyszała o kolorze papieru "ecru - 

eko" 

Odpowiedź na pytanie nr 1:. 

Zmawiający zmodyfikował zapisy OPZ w zakresie parametrów technicznych publikacji. 

 

Pytanie nr 2: 

Środek notesu papier offset 90g, kolor papieru ecru – eko – te dwa parametry się wykluczają , jeśli 

offset to tylko biały, jeśli ecru – eko to np. Alto – jaki papier należy przyjąć do wyceny, bo cena 

każdego z nich jest zupełnie inna. 

Odpowiedz na pytanie nr 2:  

Zmawiający zmodyfikował zapisy OPZ w zakresie parametrów technicznych publikacji. 

 

Pytanie nr 3: 

Wkładki tematyczne – w OPZ podane 10 wkładek , w pliku do druku próbnego jest 6, rozumiem że 

należy przyjąć ze będzie 10 zgodnie z pkt 7 OPZ  wizualizacja.  

Odpowiedz na pytanie nr 3: 

Tak. Do wydruku próbnego na potrzeby oceny oferty liczba wkładek została ograniczona. 

 

Pytanie nr 4: 

Kieszonka klejona na tył wewnętrzny okładki papier ecru – nie ma podanego rodzaju papieru ani jego 

gramatury, nie ma podanej wielkości kieszonki  

Odpowiedz na pytanie nr 4: 

Zmawiający zmodyfikował zapisy OPZ w zakresie parametrów technicznych publikacji. 

 

Pytanie nr 5: 

Wyklejka przód i tył okładki również nie ma podanej gramatury papieru (bardzo potrzebne nie tylko 

do wyceny ale również do oceny jakości próbki). 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zmawiający zmodyfikował zapisy OPZ w zakresie parametrów technicznych publikacji. 

 



 

 

 

  
Pytanie nr 6: 

Nasza propozycja notesu zawierać będzie gumkę na długopis wklejoną miedzy wyklejkę a okładkę, 

nie będzie tak jak na tym zdjęciu mocowaną naklejką co mało estetycznie wygląda.  

Odpowiedz na pytanie nr 6: 

 Gumka na długopis ma być zamocowana zgodnie z pkt. 2 g OPZ.      

 

Pytanie nr 7:  

Proszę o informację (zdjęcia podglądowe) jak ma wyglądać kieszonka klejona na tył wewnętrzny 

okładki. 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zmawiający zmodyfikował zapisy OPZ w zakresie parametrów technicznych publikacji. Ponadto 

Zmawiający załącza poniżej przykładowe zdjęcie kieszonki. 

 
 

 

Pytanie nr 8: 

W specyfikacji jest mowa o wkładkach tematycznych 10 sztuk z nadrukiem 4+4 

Wkładki mają znajdować się w miejscach wskazanych przez zamawiającego. 

Wklejenie do 2500 publikacji 10 wkładek daje nam 25 000 operacji wklejenia 

Wkładki są wklejane do oprawionej publikacji co sprawia że zostaje”wypchnięty” grzbiet. 

W sytuacji kiedy wkładka wypadnie w miejscu w którym łączą się składki publikacji ( będzie ich w 

sumie dziesięć  16-stronicowych) wówczas wklejenie będzie bardzo utrudnione ze względu na fakt iż 

tym miejscu są one sklejone. 

Blok ma swoją tolerancję która wynosi +/- 05-07 mm. ( wynika to z tolerancji trójnoża i nie ma na to 

wpływu) natomiast wklejka zawsze jest docinana na nominalny wymiar w tym wypadku A5. Sprawia 



 

 

 

  
to że w jednych egzemplarzach może ona być delikatnie krótszy od bloku a w drugim delikatnie 

wystawać. 

 

Jest inne rozwiązanie 

Stosuje się tzw. Nakładki na legi. 

Na czym to polega. 

W sytuacji gdy mamy 160 stronicową publikację to składa się ona z dziesięciu 16-stronicowych 

składek które po zszyciu stanowią blok. 

Na taką składkę możemy nakładać u góry dodatkowe 4 strony będące zarazem dwiema wkładkami 

tematycznym. Nakładamy je na 1,3,5,7 i 9 składkę. 

Wówczas dokładnie co 16 stron wypada nam 1 wkładka tematyczna. 

Jakie są tego zalety 

1. Cena 

2. Wkładki tematyczne są zszyte z blokiem i docięte z blokiem zatem są idealnie równe 

3. Sąsiadujące strony w miejscu wklejania nie są sklejone ze sobą co jest normalne przy ręcznym 

wklejaniu. 

4. Czas 

Biorąc pod uwagę fakt iż publikacja ma identyczne strony nie ma chyba większego znaczenia gdzie 

będą one wklejone 

Poproszę zatem o informację czy możemy zastosować przy wykonywaniu wyceny zaproponowane 

przez nas rozwiązanie. 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Zmawiający wyraża zgodę na zastosowanie powyższego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 9 

Okładka -  Czy mamy rozumieć, że oprawa twarda to jest kreda 250 g, czy tektura oklejona kredą 

250g? (Taka gramatura kredy nie jest popularna przy oklejaniu tektury). 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Zmawiający zmodyfikował zapisy OPZ w zakresie parametrów technicznych publikacji. 

 

Pytanie nr 10: 

W ogłoszeniu jest napisane, że ofertę można wysłać mailem. Jak w takim razie wysłać próbki ? Bo 

rozumiemy, że mają być wysłane razem z ofertą? 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Próbki należy przesłać kurierem, pocztą lub dostarczyć osobiście. Jeśli oferta zostanie wysłana mailem 

odrębnie od próbek, próbki należy opisać nazwą Wykonawcy tak aby była możliwość dołączenia ich 

przez Zamawiającego do oferty.  

W wyniku odpowiedzi na pytanie została zmodyfikowana treść ogłoszenia – załacznik nr 1.  

 

Pytanie nr 11: 

Do kryterium jakość należy przedstawić wydruki próbne. Czy to są próofy, czy wydruki z maszyny 

offsetowej na docelowym papierze. W przedmiocie zamówienia jako próbny wydruk określa się proof, 

czy do oferty tez trzeba dołączyć proofy? 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Zamawiający chce ocenić papier i wydruk. Można zastosować druk z cyfry na docelowych 

materiałach.      



 

 

 

  
 

Pytanie nr 12: 

Proszę doprecyzować oprawę notesu. Z opisu można wywnioskować ze jest to oprawa twarda ale przy 

tej oprawie  oklejkę drukuje się na kredzie 130-150g/m2, w specyfikacji podano 250g/m2 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Zmawiający zmodyfikował zapisy OPZ w zakresie parametrów technicznych publikacji. 

  

Pytanie nr 13 

Czy wkładki tematyczne mogą być wklejane do gotowego bloku? 

Odpowiedź na pytanie nr 13:  

Zmawiający dopuszcza taką możliwość, pod warunkiem, że klejenie nie będzie widoczne oraz kartki 

nie będą wypadały.  

 

 

 

 


