Warszawa, 26.10.2009 r.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Dotyczy: wyjaśnienie treści i modyfikacja SIWZ – nr sprawy 02/10/PRASA/DWiPO/PN

uprzejmie informuję, Ŝe w dniu 22 października 2009 r. do Zamawiającego wpłynęły pisma od
dwóch Wykonawców, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę prasy krajowej i zagranicznej do komórek i jednostek resortu obrony narodowej w 2010 r.,
zawierające prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jeden z wykonawców prosił o udzielenie wyjaśnień, dotyczących tytułów prasowych, zamieszczonych w załączniku nr 8 do SIWZ:
„• Pozycja 26 Chip – tytuł ukazuje się wyłącznie z płytą DVD. Proszę o informację czy
mamy wycenić tytuł z płytą DVD. Tytuł występuje juŜ w pozycji 26.
• Pozycja 79 Next - tytuł nie ukazuje się, proszę o wykreślenie z formularza cenowego.
• Pozycja 98 PC World Komputer – tytuł ukazuje się wyłącznie z płytą DVD. Proszę
o informację czy mamy wycenić tytuł z płytą DVD. Tytuł występuje juŜ w pozycji 97.
• Pozycja 135 Przewodnik Bibliograficzny – Wydawca Biblioteka Narodowa od 2010
roku tytuł będzie sprzedawać wyłącznie w prenumeracie redakcyjnej oraz wersji elektronicznej. Nie będzie ukazywać postaci drukowanej. Proszę o wykreślenie z formularza
cenowego.
• Pozycja 165, 166 Warunki Techniczne… - w formularzu pojawił się błąd powinno
być „odbioru” a jest „obróbki”. Czy moŜemy poprawić błąd słowny”.
Drugi z Wykonawców prosił: „o następujące wyjaśnienie treści SIWZ: Załącznik nr 9 do SIWZ:
Rozdzielnik na prasę zagraniczną: Prosimy o wyjaśnienie dot. tytułów prasy zagranicznej:
1) Poz. 4 „American Journal of International Law + Aerospace Source Book” – tytuł “Aerospace Source Book” jest bezpłatnym dodatkiem do prenumeraty tytułu “ Aviation Week and
Space Technology”, a nie do tytułu „American Journal of International Law”, prosimy o dokonanie korekty w rozdzielniku na prasę zagraniczną”.
W związku z powyŜszym, Zamawiający informuje, Ŝe sprawa tytułu „PC World Komputer” (załącznik nr 8 do SIWZ lp. 98) została juŜ wyjaśniona w modyfikacji z dnia 22.10.2009 r.,
zamieszczonej na stronie internetowej Wykonawcy.
W wypadku zaś pozostałych tytułów prasowych Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
1. Ze względu na ukazywanie się tytułu „Chip” jedynie w wersji z DVD Zamawiający jest
zainteresowany dostawą takiej wersji, jaka jest dostępna na rynku wydawniczym.
W ofercie naleŜy zatem uwzględnić koszty dostawy 15 egz. „Chip z DVD”;
2. „Next Magazyn Komputerowy z DVD”- ze względu na nieukazywanie się Zamawiający wykreśla tytuł i zamówione ilości;
3. „Przewodnik Bibliograficzny” - ze względu na nieukazywanie się w wersji drukowanej
Zamawiający wykreśla tytuł i zamówione ilości;
4. Z powodu błędu słownego w tytule „Warunki Techniczne Wykonania i Obróbki Robót Budowlanych” w załączniku nr 8 do SIWZ Zamawiający nadaje poprawne brzmienie tytułu: „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”.

Jednocześnie, Zamawiający uznał, Ŝe zachodzi „uzasadniony przypadek” w rozumieniu
art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyŜszym Zamawiający na podstawie wymienionego przepisu modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:
1. W załączniku nr 8 do SIWZ:
1) w lp. 26 zostaje wykreślony tytuł „Chip” i ilość egz. 9, natomiast w lp. 27 „Chip
z DVD” ilość egzemplarzy zostaje zmieniona z 6 na 15;
2) zostaje wykreślona lp. 79 z tytułem „Next Magazyn Komputerowy z DVD” i ilość
egz. 2;
3) zostaje wykreślona lp. 135 z tytułem „Przewodnik Bibliograficzny” i ilość egz. 2;
4) w lp. 165 tytuł „Warunki Techniczne Wykonania i Obróbki Robót Budowlanych
(aktualizacje)” otrzymuje brzmienie „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych (aktualizacje)”, a ilość egzemplarzy nie ulega zmianie;
5) w lp. 166 tytuł „Warunki Techniczne Wykonania i Obróbki Robót Budowlanych
(podsatwa)” otrzymuje brzmienie „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych (podstawa)”, a ilość egzemplarzy nie ulega zmianie;
2. W załączniku nr 1 do SIWZ w poz. 9 tytuł „Chip” zostaje wykreślony, a ilości egzemplarzy z lp. 16, 20, 30 i 45 przeniesione do poz. 10 „Chip z DVD”, w związku
z czym ogólna ilość egzemplarzy w tej pozycji zostaje zmieniona z 1 na 5;
3. W załączniku nr 2 do SIWZ:
1) w poz. 17 tytuł „Chip” zostaje wykreślony, a ilości egzemplarzy z lp. 6, 24
i 31 przeniesione do poz. 18 „Chip z DVD”, w związku z czym ogólna ilość egzemplarzy w tej pozycji zostaje zmieniona z 4 na 7;
2) zostaje wykreślona poz. 53 z tytułem „Next Magazyn Komputerowy z DVD”
i ilość egz. 2;
3) zostaje wykreślona poz. 100 z tytułem „Przewodnik Bibliograficzny” i ilość egz. 1.
4. W załączniku nr 3 do SIWZ:
1) w poz. 58 tytuł „Chip” otrzymuje brzmienie „Chip z DVD”, a ogólna ilość egzemplarzy nie ulega zmianie;
2) zostaje wykreślona poz. 35 z tytułem „Przewodnik Bibliograficzny” i ilość egz. 1;
5. W załączniku nr 6 do SIWZ w poz. 4 tytuł „Chip” otrzymuje brzmienie „Chip z DVD”,
a ogólna ilość egzemplarzy nie ulega zmianie.
6. W załączniku nr 9 do SIWZ:
1) w poz. 4 tytuł „American Journal of International Law + Aerospace Source
Book” otrzymuje brzmienie „American Journal of International Law”, a ogólna
ilość egzemplarzy nie ulega zmianie;
2) w poz. 16 tytuł „Aviation Week and Space Technology” otrzymuje brzmienie
„Aviation Week and Space Technology + Aerospace Source Book”, a ogólna
ilość egzemplarzy nie ulega zmianie.
Przy sporządzeniu oferty kaŜdy z Wykonawców jest zobowiązany uwzględnić powyŜsze wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ.
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