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Wszyscy Wykonawcy 
 
 
 

 
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie wraz z dostawą 

kalendarzy na 2021 r. do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej” (znak sprawy 

MCPS.ZP/AM/351-8/2020/U). – udzielono odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia  29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).  

 

 

Pytanie nr 1 

„Kalendarz książkowy VIP Czy Zamawiający dopuszcza proste narożniki kalendarza? 

Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie dopuszcza prostych narożników kalendarza. 

 

Pytanie nr 2  

„Kalendarz książkowy Premium VIP. Czy Zamawiający dopuszcza proste narożniki kalendarza? 

Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie dopuszcza prostych narożników kalendarza. 

 

Pytanie nr 3 

„Czy Zamawiający dopuszcza okładkę bez obszycia? Skóry naturalnej na kalendarzach nie 

obszywa się, jest zbyt twardym materiałem”. 

Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie dopuszcza okładki bez obszycia. 

 

Pytanie nr 4 

„Czy Zamawiający dopuszcza personalizację w formie graweru?” 

Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie dopuszcza personalizacji w formie graweru. 
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Pytanie nr 5 

„Kalendarz biurkowy stojący. „Jaki ma być format kalendarza? Kalendarium, podstawka po 

złożeniu, część ze znacznikami i notesem?”. 

Zamawiający wymaga wykonania zgodnie z SIWZ  

Pytanie nr 6  

„Czy Zamawiający dopuszcza kalendarium w formacie 135x290 mm?”. 

Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie dopuszcza kalendarium w formacie 135x290 mm. 

 

Pytanie nr 7 

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

Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie dopuszcza papieru białego o gramaturze 80g/m2. 

 

Pytanie nr 8 

„Jaka jest wielkość notesu mającego znaleźć się obok znaczników?” 

Wielkość notesu mającego znaleźć się obok znaczników wynosi 75x75 mm. 

 

Pytanie nr 9 

„Jaka jest objętość notesu?” 

Zamawiający wymaga wykonania zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 10 

„Czy notes ma być z nadrukiem?” 

Zgodnie z SIWZ na notesie nie będzie nadruku. 

 

Pytanie nr 11 

„Kalendarz trójdzielny. Czy kalendarz trójdzielny może mieć bloczki w standardzie wykonawcy w 

podanym w OPZ formacie czy też będą obie zawierały zaznaczenia dat ważnych dla 

zamawiającego i wtedy musza być drukowane bloczki autorskie”. 

Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie wymaga zaznaczania ważnych dat dla Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 12  

„Czy bloczki mogą być w gramaturze 80gr. 

Zamawiający wymaga wykonania zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 13 

„Kalendarz książkowy i książkowy VIP. „Czy może posiadać inne języki oprócz Polskiego (Polski 

wiodący) 

Zamawiający wymaga wykonania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 14 

„pisząc o przeszyciu mają Państwo na myśli przeszycie czy obszycie okładki po obwodzie”. 

Zamawiający wymaga obszycia okładki po obwodzie. 

 

Pytanie nr 15 

„czy dodatkowe informacje mają być wydrukowane na takim samym papierze co kalendarium czy 

na papierze powlekanym. Jaka ma być ich kolorystyka”. 

Zamawiający wymaga aby dodatkowe informacje były wydrukowane na takim samym papierze jak 

kalendarium.  

 

Pytanie nr 16 

„czy w kalendarzu książkowym ( nakład 2000) również ma być w okładce tektura z gąbką?” 

Zamawiający wymaga wykonania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 17 

„Kalendarz kieszonkowy. Czy może posiadać inne języki oprócz Polskiego ( Polski wiodący) 

Zamawiający wymaga wykonania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 18 

„pisząc o przeszyciu mają Państwo na myśli przeszycie czy obszycie okładki po obwodzie. 

Zamawiający wymaga obszycia okładki po obwodzie. 

 

Pytanie 19 

„Kalendarz Biurkowy. prośba o podanie formatu” 

Zamawiający wymaga wykonania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 20 

„ile ma być bloczków z karteczkami samoprzylepnymi  

Zgodnie z SIWZ jeden notes z karteczkami samoprzylepnymi. 
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Pytanie nr 21 

„czy kalendarium może być na papierze offsetowym 70 gr.” 

Zamawiający wymaga wykonania zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

 

/-/ Damian Zieliński 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 


