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Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

Sukcesywny druk cyfrowy i offsetowy na potrzeby planu wydawniczego Politechniki Lubelskiej na rok 

2020/2021. 

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, dokonuje wyjaśnień treści SIWZ poprzez udzielenie 

odpowiedzi na złożone zapytania bez ujawniania ich źródła oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ: 

 
Pytanie nr 1  
W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywny druk cyfrowy i offsetowy na 

potrzeby planu wydawniczego Politechniki Lubelskiej na rok 2020/2021 informujemy że od ubiegłego roku 

obowiązuje odmienne stawki VAT na książki oraz czasopisma (5 i 8 %). Ze względu na cenę brutto arkusza oferty nie 

ma więc możliwości poprawnych szacunków. Konieczne jest więc unettowienie arkusza ofert. 

Prosimy więc o sprostowanie w tej sprawie. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przy druku cyfrowym obowiązuje tylko numer ISBN, natomiast przy druku 

offsetowym – pozycja numer 1 posiada numer ISSN, pozycje numer 2-5 posiadają numer ISBN. 

 
Zamawiający informuje o następujących modyfikacjach treści SIWZ: 

I) Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 

rozdział I (druk cyfrowy) 

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ: 

Opis szczegółowy: Wszystkie pozycje posiadają numer ISBN lub ISNN. 

TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 

Opis szczegółowy: Wszystkie pozycje posiadają numer ISBN. 

II) Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 

rozdział II (druk offsetowy) 

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ: 

Wszystkie pozycje posiadają numer ISBN lub ISNN. 

TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 

Pozycja numer 1 posiada numer ISSN. 

Pozycje numer 2 – 5 posiadają numer ISBN. 

 
Pytanie nr 2 
W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywny druk cyfrowy i offsetowy na 
potrzeby planu wydawniczego Politechniki Lubelskiej na rok 2020/2021 prosimy o sprecyzowanie zapisu SIWZ. Czy do 
druku offsetowego wymagany będzie wydruk próbny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że do druku offsetowego nie wymaga druku próbnego. 
 
Ponadto Zamawiający aktualizuje Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz „Oferta Wykonawcy” . 
 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz „Oferta Wykonawcy” ZAKTUALIZOWANY 
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    Z-ca Kanclerza Politechniki Lubelskiej 
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