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Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum        Warszawa, dn. 10 marca 2021 r.  

Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej 

00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 

 

 

 

 
 

 

Do wszystkich zainteresowanych  

przetargiem na usługi poligraficzne 

(sygn. ZN.26.1.3.2021) 

 

Szanowni Państwo,  

 

Informujemy, że w przetargu na usługi poligraficzne w dniu 9 marca 2021 r. wpłynęły 

pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. W odpowiedzi udzielamy 

następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1: 

Wskazują Państwo konieczność zastosowania lakieru dyspersyjnego błyszczącego do środków 

publikacji drukowanych na papierze Sora Matt Arte. Jest to papier matowy, a mamy zastosować 

dyspersję błysk. Ponadto zastosowanie lakieru dyspersyjnego sprawia, że nie ma już większej 

różnicy, jaki damy papier, ponieważ i tak jego struktura zostanie zalana lakierem. 

Sugerowałbym bardziej, delikatne zabezpieczenie w postaci lakieru offsetowego matt. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania lakieru dyspersyjnego błyszczącego i 

papieru Sora Matt Arte. Zamawiającemu jest znany efekt takiego zastosowania i na takim 

efekcie mu zależy. 

 

 

Pytanie nr 2: 

Czy wykonawca ma przed realizacją wydrukować dwa arkusze próbne B1 na papierze 

nakładowym? Koszt wydruku dwóch arkuszy jest bardzo wysoki. Nie lepiej byłoby wykonać 

proofy kolorystyczne z wybranych stron? Mają wtedy Państwo gwarancję, że w druku wyjdzie 

to, co na proofie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza konieczność wydrukowania 2 próbnych arkuszy B1 (maksymalnie). 

 

 



 

 

2 

 

Pytanie nr 3: 

Czy skrzydełko w Konstytucji ma być cofnięte (ok 1,5 - 2 mm), równe z krawędzią bloku czy 

delikatnie wysunięte poza obręb bloku? 

 

Odpowiedź: 

W publikacji „Konstytucja” skrzydełko ma być lekko wysunięte w prawo, tak samo IV strona 

okładki. Uściślając, ze względów technologicznych będzie też tylne skrzydełko zaginane do 

wewnątrz o szerokości ok. 12 cm. Zamawiający skoryguje opis tej publikacji zawarty w SWZ. 

 

 

Pytanie nr 4: 

Jaką stawkę podatku VAT  należy zastosować w Raporcie Rocznym? 

 

Odpowiedź: 

Do wyceny Raportu Rocznego należy zastosować stawkę VAT w wysokości 8%. 

 

 

 

UWAGA! 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SWZ nie powodują zmiany terminu składania ofert. Termin 

ten upływa jak dotychczas w dniu 15 marca 2021 r. o godz. 12.00. 

 

 

 

 

/-/ Jarosław Wójtowicz 

I Zastępca Dyrektora 

Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum 

ds. Zarządzania 


