
 

 

Karniowice, dnia 01.12.2021 r. 
 

Zamawiający: 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Karniowicach 
32-082 Karniowice, ul. Osiedlowa 9 
Email : sekretariat@modr.pl  
            

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
Dotyczy: „Broszura / Uprawa i pozyskiwanie wybranych roślin zielarskich” 
Nr MODR.DAG.272.4.2021 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy 
zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1: 
Dzień dobry,  
Kontaktuję się w sprawie przetargu na druk broszury „ Uprawa i pozyskanie wybranych roślin 
zielarskich „. Czy mogę prosić o wyjaśnienie czy przetarg dotyczy tylko i wyłącznie wykonania 
druku broszury czy też wykonania projektu graficznego ? 
 w specyfikacji przetargu w jednym miejscy przy opisie druku środka broszury jest wpisane : 
Wydruk broszury pod tytułem " Uprawa i pozyskiwanie wybranych roślin zielarskich" 
Format: B5 
Liczba stron: 56 stron druku z tabelami i zdjęciami + 4 okładka dwustronna, kolor, nakład 2000 
szt. 
Kolor: pełny 
Papier / szycie: zszywki 
środek kreda 135g, zadruk dwustronny kolorowy, / szycie zszywkami, projekt graficzny 
Okładka: 
karton 300g, zadruk dwustronny kolorowy, folia jednostronna, 
Wydawnictwo specjalistyczne z numerem ISBN. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, iż projekt graficzny będzie opracowany przez Zamawiającego. Zatem 
Zamawiający wprowadza zmianę opisu przedmiotu zamówienia, nadając mu brzmienie: 
Wydruk broszury pod tytułem " Uprawa i pozyskiwanie wybranych roślin zielarskich" 
Format: B5 
Liczba stron: 56 stron druku z tabelami i zdjęciami + 4 okładka dwustronna, kolor, nakład 2000 
szt. 
Kolor: pełny 
Papier / szycie: zszywki 
środek kreda 135g, zadruk dwustronny kolorowy, / szycie zszywkami 
Okładka: 
karton 300g, zadruk dwustronny kolorowy, folia jednostronna, 
Wydawnictwo specjalistyczne z numerem ISBN. 
 



 

 

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich 
treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 
ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ: 
 
ROZDZIAŁ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 1 
 
Było: 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Broszura / Uprawa i pozyskiwanie wybranych 
roślin zielarskich ".  
Wydruk broszury pod tytułem ” Uprawa i pozyskiwanie wybranych roślin zielarskich” 
Format: B5 
Liczba stron: 56 stron druku  z tabelami i zdjęciami + 4 okładka dwustronna, kolor, nakład 2000 
szt. 
Kolor: pełny 
Papier / szycie:  zszywki 
środek kreda 135g, zadruk dwustronny kolorowy, / szycie zszywkami, projekt graficzny 
Okładka:  
karton 300g, zadruk dwustronny kolorowy, folia jednostronna,  
Wydawnictwo specjalistyczne z numerem ISBN. 
Termin realizacji :   20 październik 2021 
Koszt dostarczenia broszur do siedziby MODR w Karniowicach. 
 
Jest: 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Broszura / Uprawa i pozyskiwanie wybranych 
roślin zielarskich ".  
Wydruk broszury pod tytułem ” Uprawa i pozyskiwanie wybranych roślin zielarskich” 
Format: B5 
Liczba stron: 56 stron druku  z tabelami i zdjęciami + 4 okładka dwustronna, kolor, nakład 2000 
szt. 
Kolor: pełny 
Papier / szycie:  zszywki 
środek kreda 135g, zadruk dwustronny kolorowy, / szycie zszywkami 
Okładka:  
karton 300g, zadruk dwustronny kolorowy, folia jednostronna,  
Wydawnictwo specjalistyczne z numerem ISBN. 
Termin realizacji :   20 październik 2021 
Koszt dostarczenia broszur do siedziby MODR w Karniowicach. 
 
 
ROZDZIAŁ XI - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt 1 
Było: 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  
04.01.2022 r.  (okres 30 dni). 
Jest: 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  
06.01.2022 r.  (okres 30 dni). 
 
ROZDZIAŁ XIII - SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT pkt 2, i 4 
Było: 



 

 

2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 06.12.2021 r. godziny 10:00.  
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2021 r. o godzinie 11:00.   
 
Jest: 
2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 08.12.2021 r. godziny 10:00.  
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2021 r. o godzinie 11:00.   
 
 
Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.  
Termin składania ofert upływa do dnia 08.12.2021 r. godziny 10:00 

 
 
 
 
 

/Dominik Pasek / 
Dyrektor MODR 

                    Kierownik zamawiającego 
 

  


