
Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 

Kraków, dnia 30 lipca 2019 r. 
 
Dotyczy postępowania na: usługi drukowania/poligraficzne dla Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w 
Krakowie świadczone w sezonie koncertowym 2019/2020, znak sprawy: ZA.271.12.2019 
 
 

1. Pytanie Wykonawcy: 
Szanowni Państwo! 
szykujemy ofertę w przetargu jak w tytule. 
Stąd pytania: 
Część 3.1. Miesięczne foldery informacyjne. 
Nakład łączny ma wynieść 28 tys. egz., pojedynczy nakład może mieć 500/1000/2000 egz. Jeśli łącznie folderów 
będzie 28 tys. i będą drukowane po 500 egz wartość całości będzie ponad dwa razy droższa, niż gdyby był 
drukowane po 2 tys. Jeśli zaś ma ich być 12 wzorów (jak czytamy w tym samym punkcie), to średni nakład 
wyniesie 2333 egz. Czyli średni nakład nie mieści się w przedziale 500-2000 egz. Na podstawie opisu przedmiotu 
zamówienia nie sposób przedstawić realnej oferty. To samo dotyczy p. 34. Ulotki reklamowe. 

Prosimy o precyzyjniejszy opis przedmiotu zamówienia. 
 
Odpowiedź:  
W związku z przedłożonym zapytaniem zamawiający dokonuje zmiany przedmiotu zamówienia w części trzeciej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ)  podpunkt 3.1. – Miesięczne foldery informacyjne na 
następujący 
 

„Miesięczne foldery informacyjne format po rozłożeniu 210 x 395 mm, falcowane w 3 miejscach na 4 
skrzydełka (harmonijka). Papier kredowy o gramaturze minimum 150 g/m², druk w pełnym kolorze (4+4), 
offset. Druk na podstawie projektu udostępnionego przez Zamawiającego w  formie elektronicznej – plik do 
druku w formacie pdf. nakład 2000/3000/4000 szt. Materiały zostaną udostępnione Wykonawcy przez 
Zamawiającego najpóźniej na 4 dni przed terminem wykonania. Łączna ilość 28 000 szt. (12 wzorów). 
Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31.07.2020 r. zgodnie z 
dostarczonym harmonogramem. Wykonawca zobowiąże się do dostarczenia folderów do siedziby 
zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia przesłania przez zamawiającego materiałów. 
Harmonogram druku przedmiotowych folderów: 
Październik 2019 r. – 3000 szt. 
Listopad 3000 szt. 
Grudzień 3000 szt. 
Styczeń 2020 r. – 2000 szt. 
Luty 3000 szt.  
Marzec 4 000 szt. (2 wzory po 2000 szt.) 
Kwiecień 2000 szt. 
Maj 2000 szt. 
Czerwiec 2000 szt. 
Lipiec 2000 szt. 
Sierpień 2000 szt.” 

 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, 
w tabeli dotyczącej części 3, zgodnie z wyżej zamieszczonym zapisem, nadając jej następującą treść: 
 

CZĘŚĆ TRZECIA Druk folderów informacyjnych i ulotek 

Asortyment 
Wielkość jednego 

nakładu 
Cena brutto 

jednego nakładu 
Planowana łączna 

ilość druków 
Cena brutto 

łącznie 

Foldery informacyjne (repertuarowe) 
2000/3000/4000 

szt. 
zł 28 000 szt. zł 

Foldery informacyjne o 
abonamentach 

1000/2000 szt. zł 6 000 szt. zł 

Foldery edukacyjne (informacyjne 
dotyczące projektów edukacyjnych) 

2000 szt. zł 2 000 szt. zł 

Ulotki reklamowe 
500/1000/2000 

szt. 
zł 4000 szt. zł 

Mini programy na M.A.A. 1000 szt. zł 6000 szt. zł 

Razem zł 

Stawka podatku VAT % 

Oferujemy skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu wymaganego (4 dni od 
przesłania przez zamawiającego materiałów lub zlecenia, a w przypadku mini programów Musica Ars 
Amanda – 3 dni) o: 

dni 
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2. W zakresie punktu 3.4 części trzeciej SIWZ, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ.  
 

3. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu wzoru umowy stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ, par. 6 ust. 2 na 
następujący: 

 
„Faktury będą wystawiane zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz powinny zawierać 
wykaz zrealizowanych w danym miesiącu usług. Dopuszcza się przekazywanie faktur w formie elektronicznej na 
adres poczty elektronicznej: promocja@filharmonia.krakow.pl. W przypadku przesłania przez Wykonawcę 
ustrukturyzowanych faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, Zamawiający samodzielnie 
odbierze ustrukturyzowane faktury elektroniczne z platformy. W przypadku gdy w trakcie realizacji umowy 
Wykonawca rozpocznie korzystanie z platformy elektronicznego fakturowania, Wykonawca zobowiązany jest do 
uprzedniego poinformowania Zamawiającego o dokonanej zmianie. 

 
4. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu wzoru umowy stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ, par. 6 ust. 3 na 

następujący:  
 
„Należność za świadczone usługi będzie przez Zamawiającego zapłacona w terminie do 30 dni od dnia 
wystawienia prawidłowej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr  
 
……………………………………………………..” 
 

5. Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 2 do SIWZ „opis przedmiotu zamówienia”, część 1- 
„Druk plakatów, afiszy, pozostałych plakatów” punkt 1.1, nadając mu następującą treść: 

„Druk plakatów na koncerty symfoniczne, oratoryjne, chóralne, specjalne, letnie oraz plakatów 
abonamentowych wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego w formie elektronicznej – plik do druku w 

formacie pdf lub tif. Pełny kolor (4+0, CMYK), papier kredowy o gramaturze minimum 170 g/m², format B1. 
Łączna ilość: 8850 szt. tj. 56 plakatów x 150 szt. jednorazowo oraz 3 plakaty abonamentowe x 150 szt. 
jednorazowo. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie sezonu koncertowego 2019/2020 od dnia 

podpisania umowy do 31.07.2020 r. zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego harmonogramem. 
Zamawiający prześle zamówienie najpóźniej do godz. 14.00 dnia poprzedzającego druk. 
Wykonawca prześle do Zamawiającego elektroniczny ozalid do godz. 16:00 dnia poprzedzającego druk. 
Wykonawca zobowiąże się do dostarczania plakatów w miejsce wskazane przez Zamawiającego siedziba 
Zamawiającego lub/i inny wskazany adres) najpóźniej w ciągu 24 godzin od akceptacji elektronicznego ozalidu. 
 
 
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na następujący: 2 sierpnia 2019 roku  

 
Zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu. 
W pozostałym zakresie treść SIWZ i ogłoszenia nie ulega zmianie. 
 

Zatwierdził 

Bogdan Tosza 

Dyrektor Naczelny 
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