Warszawa, dnia 15 maja 2019 r.
Znak sprawy: WA-ZUZP.261.80.119.2018.1

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE I ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych
i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych,
wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i adaptacji podręczników
szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów
słabowidzących, w druku powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja
do szkół wskazanych przez Zamawiającego”,
nr postępowania: WA-ZUZP.2610.43.2019.
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej ”Zamawiającym”, działając na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2018, poz. 1986) zwanej dalej „ustawą”, poniżej przesyła treść pytań (bez ujawniania
źródła)wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Pytanie nr 1:
Proszę o wyjaśnienie zapisu SIWZ:
7. Określenie warunków udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1) niniejszego rozdziału.
2) Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2) niniejszego rozdziału.
3) Zamawiający uzna warunek określony w ust. 2 pkt 3) za spełniony jeżeli
Wykonawca:
Część 1: wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres działalności jest krótszy - co najmniej 2 usługi (umowy) polegające na wykonaniu druku
w systemie Braille’a (rozumianego jako drukowanie i oprawa) minimum 30 egzemplarzy
podręczników, książek, magazynów lub katalogów o objętości co najmniej 40 stron (bez
okładki) każdy/a w ramach każdej z usług/umów. Zamawiający nie wymaga, aby umowa
obejmowała druk jednego tytułu lub jednego rodzaju publikacji.
Część 2: wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres działalności jest krótszy - co najmniej 2 usługi (umowy) polegające na wykonaniu druku
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w systemie Braille’a (rozumianego jako drukowanie i oprawa) minimum 300 egzemplarzy
podręczników, książek, magazynów lub katalogów o objętości co najmniej 60 stron (bez
okładki) każdy/a w ramach każdej z usług/umów. Zamawiający nie wymaga, aby umowa
obejmowała druk jednego tytułu lub jednego rodzaju publikacji.
Czy rzeczywiście w części 2 rzeczywiście chodzi o wykonaniu druku w systemie Braille’a a nie
o druk po prostu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że część 2 postępowania obejmuje druk adaptacji w druku
powiększonym. Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w zakresie warunku udziału
w postępowaniu dla części 2.
Zmiana nr 1 do SIWZ
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy
dokonał zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:
I.
Rozdział VI ust. 7 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
Część 1: wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - co najmniej 2 usługi (umowy)
polegające na wykonaniu druku w systemie Braille’a (rozumianego jako drukowanie
i oprawa) minimum 30 egzemplarzy podręczników, książek, magazynów lub
katalogów o objętości co najmniej 40 stron (bez okładki) każdy/a w ramach każdej
z usług/umów. Zamawiający nie wymaga, aby umowa obejmowała druk jednego
tytułu lub jednego rodzaju publikacji.
Część 2: wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - co najmniej 2 usługi (umowy)
na kwotę co najmniej 70 000 zł brutto każda, polegające na wykonaniu druku
(rozumianego jako drukowanie i oprawa) minimum 300 egzemplarzy podręczników,
książek, magazynów lub katalogów o objętości co najmniej 60 stron (bez okładki)
każdy/a w ramach każdej z usług/umów. Zamawiający nie wymaga, aby umowa
obejmowała druk jednego tytułu lub jednego rodzaju publikacji.
II.
Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 6 do SIWZ poprzez jego usunięcie
oraz dodanie Załącznika nr 6 do SIWZ(zmieniony).
W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu nr 546307-N-2019 zamieszczonego w dniu 10 maja 2019r. w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
W pozostałym zakresie treść SIWZ nie ulega zmianie.
WICEDYREKTOR
Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Warszawie
/-/
mgr Marzenna Habib
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