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         Katowice,  5 sierpnia 2020 r. 
  

 
 
 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
z dnia  05 sierpnia 2020 r. 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: „Sukcesywna dostawa materiałów drukowanych II” Numer sprawy: 
NOSPR/7/2020  
 
 

Zmiana na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach 
zmienia treść SIWZ postępowania pod nazwą „Sukcesywna dostawa materiałów drukowanych II” 
Numer sprawy: NOSPR/7/2020  

Zmienia się treść Załącznika 3 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia (OPZ).  
było: 

18. 

Książka roczna 
z nadanym numerem ISBN 
Format – A5 
Objętość – około 120-140 stron 
Kolor – całość 4 + 4 
Papier okładka – Curious Matter Goya white 270g lub 
równoważny* 
Papier środek – Alto offset 115g lub równoważny** 
Uszlachetnienie okładki – Hot Stamping 
Oprawa – szyte nićmi 
*Papier premium, niepowlekany, nieprzejrzysty, bezdrzewny, 
gramatura 270 g, grubość 365, szorstkość 1600 - na 
potwierdzenie spełnienia parametrów równoważnych należy 
załączyć specyfikacje techniczne/kartę katalogową/inne 
dokumenty 
  
** Papier offsetowy premium, niepowlekany, nieprzejrzysty, 
115 g, białość 60 – 70  - na potwierdzenie spełnienia 
parametrów równoważnych należy załączyć specyfikacje 
techniczne/kartę katalogową/inne dokumenty 

1000 egz. 
  

4 dni 

19. 

Mapa sezonu 
Format: 
550 mm x 255 mm składane do 55 mm x 85 mm 
Doklejane 2 okładki (przednia i tylna) 
Kolor– całość 4 + 4 
Papier okładka: G-Print 250 g (lub równoważny), folia mat, 
zaokrąglone narożniki  lub równoważny* 
Papier środek:  G-Print 115 g (lub równoważny) lub 
równoważny** 
(5 edycji po 2500 egz.) 
*Papier offsetowy powlekany, gramatura 250 g, wolumen 
1,02, białość 119, gładkość 2,2- na potwierdzenie spełnienia 

  
  

12500 egz. 
  

  

4 dni 
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parametrów równoważnych należy załączyć specyfikacje 
techniczne/kartę katalogową/inne dokumenty 
**Papier offsetowy powlekany, gramatura 11 g, wolumen 
0.98, białość 117, gładkość 2,8- na potwierdzenie spełnienia 
parametrów równoważnych należy załączyć specyfikacje 
techniczne/kartę katalogową/inne dokumenty 

  
Jest: 

18. 

Książka roczna 
z nadanym numerem ISBN 
Format – A5 
Objętość – około 120-140 stron 
Kolor – całość 4 + 4 
Papier okładka – Curious Matter Goya white 270g lub 
równoważny* 
Papier środek – Alto offset 115g lub równoważny** 
Uszlachetnienie okładki – Hot Stamping 
Oprawa – szyte nićmi 
*Papier premium, niepowlekany, nieprzejrzysty, bezdrzewny, 
gramatura 270 g, grubość 365, szorstkość 1600 - na 
potwierdzenie spełnienia parametrów równoważnych należy 
załączyć specyfikacje techniczne/kartę katalogową/inne 
dokumenty 
  
** Papier offsetowy premium, niepowlekany, nieprzejrzysty, 
115 g, białość 60 – 70  - na potwierdzenie spełnienia 
parametrów równoważnych należy załączyć specyfikacje 
techniczne/kartę katalogową/inne dokumenty 

1000 egz. 
  

14 dni 

19. 

Mapa sezonu 
Format: 
550 mm x 255 mm składane do 55 mm x 85 mm 
Doklejane 2 okładki (przednia i tylna) 
Kolor– całość 4 + 4 
Papier okładka: G-Print 250 g (lub równoważny), folia mat, 
zaokrąglone narożniki  lub równoważny* 
Papier środek:  G-Print 115 g (lub równoważny) lub 
równoważny** 
(5 edycji po 2500 egz.) 
*Papier offsetowy powlekany, gramatura 250 g, wolumen 
1,02, białość 119, gładkość 2,2- na potwierdzenie spełnienia 
parametrów równoważnych należy załączyć specyfikacje 
techniczne/kartę katalogową/inne dokumenty 
**Papier offsetowy powlekany, gramatura 11 g, wolumen 
0.98, białość 117, gładkość 2,8- na potwierdzenie spełnienia 
parametrów równoważnych należy załączyć specyfikacje 
techniczne/kartę katalogową/inne dokumenty 

  
  

12500 egz. 
  

  

14 dni 

 
 
Załączniki: 
1) zal_1A_formularz _ofertowy_zmiana_05.08.2020 
2) zal_3_opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zmiana_05.08.2020 
Otrzymują:  
1) strona BIP  
2) a/a 


