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WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ (1)
W odpowiedzi na skierowane do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
zapytania dot. treści specyfikacji w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, w którym przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie do druku, druk
i konfekcjonowanie zestawów zadań egzaminacyjnych do ustnego egzaminu maturalnego
w 2014 r. z języków obcych nowożytnych, przeprowadzanego w szkołach na terenie trzech
województw objętych działaniem OKE w Krakowie oraz druk i dostawa podkładu suplementu
do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i kart weryfikacji, Zamawiający
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (na podstawie art. 38.1 Ustawy Prawo
zamówień publicznych):
Pytanie: 1
„-Czy możecie Państwo dokładnie określić numer koloru czerwonego
(w pantone) "niewidocznego dla skanera"?”

Wyjaśnienie
Zamawiający posiada wiedzę, że zastosowanie farby do drukowania w kolorze czerwonym PANTONE 178 w połączeniu z kolorem papieru w kolorze seledynowym (pistacjowym)
pozwala uzyskać wymagany efekt przy skanowaniu dokumentu (czerwony kolor jest
wówczas „niewidoczny dla skanera”).
Pytanie 2

„- Czy papier "pistacjowy" musi byc barwiony w masie? Czy biała
kartka może być zadrukowana odpowiednim kolorem?”
Wyjaśnienie
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie objętym pytaniem Wybór
technologii druku i rodzaj używanych materiałów należy do Wykonawcy, pod warunkiem
zachowania istotnych dla Zamawiającego wymagań funkcjonalno-użytkowych kart
weryfikacji, które zostały opisane w SIWZ w formie uwagi cyt.: „Czerwona farba do
drukowania – powinna być niewidoczna dla skanera”. Uwagę tę należy odczytywać
w znaczeniu zawartym w wyjaśnieniu do pytania 1 jw.
Pytanie 3
„- Czy możecie podać dokładnie numer koloru "pistacjowego" (w
pantone)?”

Wyjaśnienie
Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić właściwego koloru papieru
„pistacjowego” w skali PANTONE (najbardziej zbliżony wydaje się być nr 373). Przed
przystąpieniem do realizacji zamówienia w tej części należałoby uzyskać akceptację
próbnego wydruku wykonanego czerwoną farbą (PANTONE 178) na papierze koloru

„pistacjowego”, w trybie roboczym po wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu
umowy.
Zamawiający przekazuje uzyskaną informację, że papier o oznaczeniu handlowym COLOR
90g ACTION FOREST może spełnić wymagania.
Równocześnie informujemy, że:
1. W związku z postawionymi pytaniami, i udzielonymi wyjaśnieniem nie są spełnione
przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP do przedłużenia terminu na
składanie ofert.
2. Przedstawione wyżej wyjaśnienia, są wiążące dla uczestników postępowania i należy
je uwzględnić w składanych ofertach.

Do wiadomości: Uczestnicy postępowania.
Strona internetowa OKE w Krakowie.
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