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Poznań, dnia 12.06.2018 r. 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

Numer sprawy: 332/03/18 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na produkcję i dostawa materiałów wydawniczych dla Teatru Wielkiego 

im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. 

 

 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierające następujące pytania: 

 

Wniosek nr 1 

Pytanie nr 1: 

Proszę o wyjaśnienie, które z pozycji w przedmiocie zamówienia (1-21 poz) wymagają składu i 

przygotowania do druku, a które pozycje zostaną dostarczone wykonawcy w postaci gotowych do 

druku plików. 

Odpowiedź: 

Wszystkie materiały wydawnicze zostaną dostarczone w postaci plików do druku przygotowanych 

przez Teatr. W określeniu stwierdzenia przygotowanie do druku rozumiemy ewentualne 

specjalne  dodatkowe wymogi  drukarskie. 

 

Wniosek nr 2 

Pytanie nr 2: 

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie ile stron ma pozycja 17 - Program Typ 7? 

Odpowiedź: 

Informuję , że  do wyceny i wykonania należy przyjąć dla programu Typ 7  ilość stron 148. 

Powyższą wartość wpisuje się do treści SIWZ. 
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Wniosek nr 3 

Pytanie nr 3: 

Czy przy tak wymagającym produkcie jakim jest de facto Z-Card® Ltd ( pozycja przetargu 2. REPERTUAR 

ROCZNY TYP 1) nie należy zastrzec w warunkach przetargu czasu, oraz technologii automatycznego 

klejenia, aby zgodnie z Państwa oczekiwaniem wykonać najwyższej jakości produkt, który zyskał sobie 

Państwa uznanie podczas ubiegłorocznej realizacji „OPERA 2017/2018” ? 

Odpowiedź: 

W warunkach przetargu Zamawiający nie zastrzega czasu wykonania. Tak, Teatr chce uzyskać produkt 

w jak najlepszej jakości oraz  standardach. Przy dotychczasowej współpracy nie mieliśmy  trudności z 

wykonaniem usługi 

 

 

ZMIANA TREŚCI SWIZ 

 

W pkt. 3 SIWZ było: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest skład, przygotowanie do druku, druk i dostawa 

repertuarowych materiałów wydawniczych (pkt. 1-4) oraz druk i dostawa plakatów, programów 

i folderów (pkt. 5-9), zgodnie z poniższym opisem:  

Po zmianie jest: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest skład, przygotowanie do druku, druk i dostawa 

repertuarowych materiałów wydawniczych (pkt. 1-4) oraz druk i dostawa plakatów, programów 

i folderów (pkt. 5-21), zgodnie z poniższym opisem:  

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

następujący sposób: 

Zmiana ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert: 19.06.2018 r. godzina 10:45. 

Nowy termin otwarcia ofert: 19.06.2018 r. godzina 11:00. 

Powyższe terminy wprowadza się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w odpowiednich 

punktach). 

 

 

 

Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-

administracyjnych 

 

Robert Szczepański 


