Warszawa, 24.11.2021 r.

Wykonawcy

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

ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ZESTAW 2.
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:
Czy zamawiający uzna za spełnione kryterium referencji w przypadku wartości każdej
referencji powyżej 500 000 brutto o tytułach referencji/ protokołów wskazanych poniżej:
- usługę druku i dostawy 757 000 egzemplarzy katalogu szytego 36-stronnicowego w oprawie
szytej zeszytowo
- usługę druku i dostawy tytułów wydawniczych powyżej 100 stron
- druk, oprawa konfekcjonowanie i przygotowanie do dystrybucji książki i broszury w nakładzie
80 000 egzemplarzy
Odpowiedź:
Zgodnie z §7 ust. 1 lit. A SWZ 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.

W związku z powyższym, każda z 3 wskazanych przez Wykonawcę usług musi spełniać
wszystkie wymienione warunki, tj. każda z usług składu i druku publikacji w oprawie klejonej
lub szytej musi mieć objętość co najmniej 100 stron, obejmować konfekcjonowanie
i dystrybucję oraz jednocześnie musi mieć wartość co najmniej 500 000,00 zł brutto.

Reasumując, należy uznać, iż pierwsza z wymienionych w pytaniu usług nie spełnia warunków
udziału w postępowaniu (36-stronicowy katalog nie spełnia wymaganej objętości co najmniej
100 stron).
Dwie pozostałe usługi spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile Wykonawca wykaże iż,
publikacje mają objętość co najmniej 100 stron, obejmują konfekcjonowanie
i dystrybucję oraz jednocześnie mają wartość co najmniej 500 000,00 zł brutto, oraz
potwierdzi wykonanie wszystkich usług stosownymi referencjami.
Pytanie 2:
Czy zamawiający uzna za spełnione kryterium dysponowania osobami
a) korektor:
i. minimum 1 rok doświadczenia w pracy w wydawnictwie lub przy redakcji i/lub korekcie
tekstów na potrzeby publikacji naukowych i edukacyjnych;
iii. doświadczenie w wykonaniu korekty językowej w języku polskim co najmniej 3 różnych
publikacji o różnych tytułach
iv. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
v. znajomość standardów edytorskich dla tekstu naukowego z dziedziny psychologii oraz
standardów APA 2020;
Odpowiedź:
Zgodnie z § 7 ust. 1 lit. B SWZ każdy z 3 korektorów musi posiadać:
i. wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie, ukończona filologia polska;
ii. minimum 1 rok doświadczenia w pracy w wydawnictwie lub przy redakcji i/lub
korekcie tekstów na potrzeby publikacji naukowych i edukacyjnych;
iii. doświadczenie w wykonaniu korekty językowej w języku polskim co najmniej 10
różnych publikacji zwartych o różnych tytułach, w tym co najmniej 3
publikacji naukowych z zastosowaniem standardów APA;
iv. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
v. znajomość standardów edytorskich dla tekstu naukowego z dziedziny psychologii
oraz standardów APA 2020;
Przykład zawarty w pytaniu Wykonawcy nie odnosi się do wykształcenia (co najmniej wyższe
magisterskie, ukończona filologia polska) oraz wskazuje doświadczenie w wykonaniu korekty
językowej w języku polskim co najmniej 3 różnych publikacji o różnych tytułach (Zamawiajacy
wymaga doświadczenia w wykonaniu korekty językowej w języku polskim co najmniej 10
różnych publikacji zwartych o różnych tytułach, w tym co najmniej 3 publikacji
naukowych z zastosowaniem standardów APA). W związku z tym, należy uznać, iż podany
przez Wykonawcę przykład nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
Pytanie 3:
Czy zamawiający uzna za spełnione kryterium dysponowania osobami
b) grafik
v. doświadczenie w wykonywaniu prac polegających na technicznym i graficznym
przygotowaniu co najmniej 5 publikacji o objętości co najmniej 50 stron każda;

vi. doświadczenie w wykonywaniu elektronicznych publikacji, tj. co najmniej 1 publikacji
w formacie pdf, mobi i epub każda.
Odpowiedź:
Zgodnie z § 7 ust. 1 lit. B SWZ każdy z 3 grafików musi posiadać:
i. wykształcenie co najmniej średnie;
ii. biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
iii. praktyczną znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
iv. doświadczenie w pracy przy użyciu aplikacji graficznych typu: Adobe Photoshop,
Adobe InDesign, Adobe Illustrator oraz CorelDRAW lub równoważne;
v. doświadczenie w wykonywaniu prac polegających na technicznym i graficznym
przygotowaniu co najmniej 15 publikacji o objętości co najmniej 50 stron
każda;
vi. doświadczenie w wykonywaniu elektronicznych publikacji, tj. co najmniej 10
publikacji w formacie pdf, mobi i epub każda.
Doświadczenie grafika, przedstawione w pytaniu Wykonawcy należy uznać za niespełniające
powyższych warunków udziału w postępowaniu. Każdy z grafików musi łącznie spełniać
wszystkie wymienione wyżej warunki (i-vi). Wykonawca wskazał jedynie dwa z sześciu
wymaganych podpunktów, a we wskazanych pkt v. i vi. zawarł niewystarczającą liczbę
publikacji (co najmniej 5 publikacji w miejsce wymaganych co najmniej 15 publikacji w pkt v.
oraz co najmniej 1 publikacja w miejsce wymaganych co najmniej 10 publikacji w pkt vi.)
Niezależnie od powyższych interpretacji, należy jednak zastrzec, że ostateczna ocena
złożonych ofert, w tym spełnianie warunków udziału, będzie dokonywana przez członków
Komisji Przetargowej.
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