Nr referencyjny: MŚ-ZP-DT-333-2/13

Katowice, 14.01.2013 r.

ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Muzeum Śląskie jako Zamawiający, w prowadzonym postępowaniu na druk wraz z dostawą
materiałów promocyjno-reklamowych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach, nr referencyjny: MŚ-ZPDT-333-2/13, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami), dokonuje następującej
zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”):

1. W części II SIWZ [w opisie przedmiotu zamówienia], zapis poz. nr 21, jak również w części III
SIWZ, w Załączniku nr 1 do Umowy, zapis poz. Nr 21, a mianowicie:
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Bilety
Format
Kolory
Materiał
Nakład
Szacowana ilość nakładów w czasie trwania
umowy
Przycięcie do formatu
Transport do Zamawiającego
Jednostka rozliczeniowa
Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia
Technika druku
Termin realizacji

Czas reakcji Wykonawcy

Pojedynczy bilet 50x127 mm
4+1
Papier kredowa matowa 170 g/m2,
powlekana lakierem offsetowym
10 000 szt. zawinięte na rolkę, perforacja
pomiędzy pojedynczymi biletami 2x1mm
4
TAK
TAK
jeden nakład
jeden nakład
Druk offsetowy
Sukcesywnie zgodnie z zamówieniami od
dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2013
roku
Do 7 dni roboczych licząc od następnego
dnia po dniu złożenia przez
Zamawiającego zamówienia.

zostaje zmieniony na:
21

Bilety
Format
Kolory
Materiał

Pojedynczy bilet 50x127 mm
4+1
Papier kredowa matowa 170 g/m2,
powlekana lakierem offsetowym.
Bilety skonfekcjonowane do
drukarki termotransferowej TSC
TTP-246M

Nakład

Szacowana ilość nakładów w czasie trwania
umowy
Przycięcie do formatu
Transport do Zamawiającego
Jednostka rozliczeniowa
Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia
Technika druku
Termin realizacji

Czas reakcji Wykonawcy

10 000 szt. zawiniętych na rolki w
ilości od 500 do 1000 szt. na jednej
rolce. Perforacja pomiędzy
pojedynczymi biletami 2x1mm.
Bilety w formie ciągłej taśmy
nawiniętej na rolkę o średnicy
wewnętrznej 7,5 cm i szerokości 5
cm
4
TAK
TAK
jeden nakład
jeden nakład
flexo
Sukcesywnie zgodnie z zamówieniami od
dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2013
roku
Do 7 dni roboczych licząc od następnego
dnia po dniu złożenia przez
Zamawiającego zamówienia.

2. W części III SIWZ [we wzorze umowy], postanowienie §3 ust.8, a mianowicie: „Za wady
przedmiotu umowy Zamawiający uzna w szczególności: uszkodzenia mechaniczne, zaniżoną jakość, tj.
wykonanie druku offsetowego o parametrach technicznych niezgodnych z określonymi w Załączniku nr
1 do Umowy np. niższą rozdzielczość druku, złą jakość druku (zdjęć, tekstu), uzyskanie niewłaściwych
kolorów, użycie papieru niezgodnego ze wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy (np. o zaniżonej
gramaturze lub niewyprodukowanego w 100% z makulatury)”;
zostaje zmienione na: „Za wady przedmiotu umowy Zamawiający uzna w szczególności:
uszkodzenia mechaniczne, zaniżoną jakość, tj. wykonanie druku o parametrach technicznych
niezgodnych z określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy np. niższą rozdzielczość druku, złą jakość
druku (zdjęć, tekstu), uzyskanie niewłaściwych kolorów, użycie papieru niezgodnego ze wskazanym w
Załączniku nr 1 do Umowy (np. o zaniżonej gramaturze lub niewyprodukowanego w 100% z
makulatury)”.

Powyższe zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 11742-2013 z dnia
8 stycznia 2013 r.

