
 

 

 

 
WYJAŚNIENIE DO SIWZ 

 
Dotyczy: Zamówienia publicznego na dostawę etykiet, ulotek, materiałów informacyjnych i pudełek,  

Nr sprawy INS/NO-8/09. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. 
U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), Instytut Nawozów Sztucznych udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane 
przez Wykonawcę dnia 27.02.2009 r. 
 
Treść pytań i odpowiedzi: 
1) Czy ilość oraz wzory etykiet, ulotek, folderów i pudełek, którą określił zamawiający są stałe przez cały okres 

obowiązywania umowy? Tzn. zmienia się tylko ilość poszczególnych dostaw? 
Odpowiedź: Ilość oraz wzory etykiet, ulotek, folderów i pudełek, którą określił zamawiający są stałe przez cały 
okres obowiązywania umowy. Zmienia się tylko ilość poszczególnych dostaw. 

 
2) Czy kod kreskowy na poszczególnych rodzajach etykiet oraz na pudełkach jest stały czy zmienny? 

Odpowiedzi: Kod kreskowy na poszczególnych rodzajach etykiet oraz na pudełkach jest stały.  
 

3) Jaką techniką nadruku należy wykonać etykiety? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje druku najwyższej jakości na papierze określonym w SIWZ. 
 

4) Czy oznaczenie nadruku etykiet „4 kolory” oznacza kolory podstawowe CMYK? 
Odpowiedź: Oznaczenie nadruku etykiet „4 kolory” oznacza pełny kolor. 
 

5) Czy oznaczenie nadruku etykiet „lakier” oznacza lakier UV (lakier błyszczący)? 
Odpowiedz: Oznaczenie nadruku etykiet „lakier” oznacza lakier UV. 
 

6) Czy naroża w naklejkach maja posiadać kąty proste czy być zaokrąglone? 
Odpowiedź: Naroża w naklejkach maja posiadać kąty proste. 
 

7) Czy dla łatwiejszego odklejania podkład naklejek powinien być nacięty? 
Odpowiedź: Dla łatwiejszego odklejania podkład naklejek powinien być nacięty. 
 

8) Jak maja być konfekcjonowane naklejki w poszczególnych rodzajach? 

Odpowiedź: Naklejki w arkuszach. 
 

9) Czy Zamawiający może udostępnić wzory graficzne poszczególnych rodzajów naklejek? 
Odpowiedź:  Zamawiający może udostępnić wzory graficzne poszczególnych rodzajów naklejek. 
  

10) Czy Zamawiający może udostępnić wzór  wykrojnika pudełka? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie może udostępnić wzoru  wykrojnika pudełka. 
 

11) Czy pudełka mają być przesłane zamawiającemu w formie poskładanej czy nie poskładanej? 
Odpowiedź: Pudełka mają być przesłane zamawiającemu w formie nie poskładanej. 
 

12) Czy pudełka powinny posiadać klej w formie dwustronnej taśmy samoprzylepnej? 
Odpowiedź: Pudełka nie  powinny posiadać kleju w formie dwustronnej taśmy samoprzylepnej. 
 

13) Czy w przypadku folderów oraz ulotek zamawiający przekaże wykonawcy gotowy projekt graficzny, czy 
poszczególne elementy takie jak: teksty, zdjęcia, rysunki itp.? 

Odpowiedź: W przypadku folderów oraz ulotek zamawiający przekaże wykonawcy gotowy projekt graficzny. 
 
 

Puławy, 27.02.2009 r.  
 


