
 
 

                       Warszawa, 02.12.2021 r. 

Wykonawcy 

 

Dotyczy: Druk, skład i dystrybucja materiałów projektowych. Znak sprawy: IBE/26/2021 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ZESTAW 3. Modyfikacja zapisów SWZ. Przesunięcie terminu składania 
ofert. 

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 
Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od 
uczestników postępowania, dotyczącymi specyfikacji warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy 
treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami.  
 
Pytanie 1:  

Zwracamy się z prośbą o skorygowanie zapisów w SWZ  §7 pkt.4)   zdolności technicznej lub 

zawodowej tj.: A.  w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia tj.; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

usług:    

i.        co najmniej 3 usług składu i druku publikacji w oprawie klejonej lub szytej o objętości co 

najmniej 100 stron, obejmujących konfekcjonowanie i dystrybucję, o wartości co najmniej 500 000,00 

zł brutto każda. 

 

Ponieważ od  dwóch lat mamy pandemię COVID-19,  co spowodowało  duże ograniczenia w 

prowadzeniu normalnej działalności.  Zapisany w SWZ okres 3 lat jest w nawiązaniu do powyższego 

nie wystarczający do wykazania wymaganych realizacji.  Prosimy o uwzględnienie zmiany tego okresu 

na 5 lat co w sposób wiarygodny i rzetelny odzwierciedli spełnienie wymogu opisanego w  §7 pkt.4)  

Odpowiedź:  

Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy. Zamawiający wymaga wykazania się 

doświadczeniem opisanym w SWZ w okresie ostatnich 5 lat przed składaniem ofert.  

Pytanie 2:  

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania próbki teczki w wymaganym terminie 8.12.2021 
na 15.12.2021. Prośbę swą motywujemy notorycznymi brakami w dostawach materiałów do prac 
drukarsko introligatorskich. Problem dostępności tektur  jest ogólnokrajowy i nie dotyczy tylko naszej 
drukarni. Takich problemów nie obserwowaliśmy przez ostatnie kilkanaście lat. 
Chcąc wykonać próbę zgodną z wymogami potrzebujemy materiałów najwyższej jakości. 
Odpowiedź:  
Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i przesuwa termin składania ofert. Nowy termin to 

15 grudnia 2021 godz. 12.00. Otwarcie będzie w tym samym dniu o godz. 12.30. 

 

        ……………………………… 
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