
 
 
 
 

 

Warszawa,4 październia.2019 r. 

MCPS.ZP/PR/351-15/2019/U 

Uczestnicy postępowania 

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie wraz z dostawą 

do mazowieckiego centrum polityki społecznej kalendarzy na 2020 r.” W związku 

z wniesionymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującej 

w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pózn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą”, Zamawiający wyjaśnia co następuje: 

Pytanie 1. 

Kalendarz ścienny - co ma być lakierowane UV? 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy MCPS.ZP/PR/351-15/2019/U - „Druk pełno 

kolorowy, lakierowane UV, w dolnej krawędzi plecków 5 cm margines, w którym umieszczone 

jest logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wraz z danymi teleadresowymi 

Zamawiającego” 

Pytanie 2. 

Kalendarz książkowy Premium VIP. Czy Zamawiający dopuszcza okładkę bez obszycia? 

Skóry naturalnej na kalendarzach nie obszywa się, jest zbyt twardym materiałem. 

Odpowiedź na pytanie 2 

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy MCPS.ZP/PR/351-15/2019/U Zamawiający 

wymaga aby oprawa była wykonana ze skóry naturalnej w kolorze czarnym, zmiękczana 

gąbką, obszywana z zaokrąglonymi rogami i w związku z tym nie dopuszcza okładki bez 

obszycia 

Pytanie 3. 

Czy Zamawiający dopuszcza personalizację w formie graweru? 

Odpowiedź na pytanie 3 

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy MCPS.ZP/PR/351-15/2019/U wymagana jest 

personalizacja w formie tłoczenia. Grawer jest niedopuszczalny. 
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Pytanie 4. 

Kalendarz biurkowy stojący. Czy Zamawiający dopuszcza kalendarium w formacie 135x290 

mm? 

Odpowiedź na pytanie 4 

Zamawiający nie dopuszcza innego formatu kalendarium niż podanego w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Znak sprawy MCPS.ZP/PR/351-15/2019/U. 

Pytanie 5. 

Czy Zamawiający dopuszcza papier biały kalendarium o gramaturze 80g/m2? 

Odpowiedź na pytanie 5 

Zamawiający nie dopuszcza wykonania kalendarium z innego papieru o innej gramaturze niż 

podanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy MCPS.ZP/PR/351-15/2019/U. 

Pytanie 6.  

Jaka jest wielkość notesu mającego znaleźć się obok znaczników? 

Odpowiedź na pytanie 6 

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia znak sprawy MCPS.ZP/PR/351-15/2019/U, „Kalendarz 

biurkowy (stojący) z nadrukiem na rok 2020 z notesem i kolorowymi znacznikami w 5 kolorach 

w formacie (po złożeniu do ustawienia), 13,5 cm (wysokość) x 21 cm (szerokość) (+/- 15%), 

czyli wymiar całości podstawy (tj. 2 boczki i podstawa: 32 cm x 21 cm) (+/- 15%), karton 280-

300 g/m, folia mat., pełny kolor”. 

Pytanie 7.  

Jaka jest objętość notesu? 

Odpowiedź na pytanie 7. 

Zamawiający określa objętość notesu na100 kartek. 

Pytanie 8. 

Czy notes ma być z nadrukiem? 

Odpowiedź na pytanie 8. 

Zamawiający określa że notes ma nie posiadać żadnego nadruku.  
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Pytanie 9. 

Do czego ma być zamocowany notes oraz znaczniki, jeżeli podstawka kalendarza jest 

przewidziana tylko na część z kalendarium? 

Odpowiedź na pytanie 9. 

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia znak sprawy MCPS.ZP/PR/351-15/2019/U „w formacie 

(po złożeniu do ustawienia), 13,5 cm (wysokość) x 21 cm (szerokość) (+/- 15%), czyli wymiar 

całości podstawy (tj. 2 boczki i podstawa: 32 cm x 21 cm) (+/- 15%)”, 

Pytanie 10. 

Czy przy takim kalendarzu Zamawiający nie rozważy wykonania stojaka oraz podstawki 

z tektury introligatorskiej, oklejanej oklejką z nadrukiem? Zapewni to o wiele większą estetykę 

i trwałość kalendarza. 

Odpowiedź na pytanie 10. 

Zamawiający nie dopuszcza wykonania stojaka oraz podstawki w inny sposób niż podany 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia znak sprawy MCPS.ZP/PR/351-15/2019/U. 

 

 

                                  Z upoważnienia 

                                                p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

                                /-/   Andrzej Rzewiński 

 


