Warszawa 12.10.2009 r.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Dotyczy: modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
– nr sprawy 02/10/PRASA/DWiPO/PN

Uprzejmie informuję, Ŝe w dniu 2 października 2009 r. do Zamawiającego wpłynął e-mail od Wykonawcy, biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prasy krajowej
i zagranicznej do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2010 r. o następującej
treści: „ W związku z tym, Ŝe Wykonawca zagraniczny zgodnie z przepisami, w ewentualnej ofercie podaje
tylko ceny netto, a nie podaje cen brutto (które zamawiający oblicza sam wg prawa swojego kraju, a podatek
VAT odprowadza do urzędu w swoim kraju, uprzejmie proszę o modyfikację SIWZ w odpowiednich miejscach
oraz o dodanie do wzorów formularza ofertowego oraz tabelki z kosztorysem odpowiednio rzędu
i kolumny przeznaczonej na wpisanie ceny netto”.
Ponadto w dniu 8.10.2009 r. Zamawiający pozyskał informacje o zmianie nazwy tytułu prasowego,
wymienionego w załącznikach nr 6 i 8 do SIWZ, „Inne Oblicza Historii” na nazwę „Wiedza i śycie Wydanie
specjalne Inne Oblicza Historii”.
Biorąc pod uwagę powyŜsze przesłanki, Zamawiający uznał, Ŝe zachodzi uzasadniony przypadek w rozumieniu art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i na podstawie wymienionego przepisu modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1)
w rozdziale VII pkt. 2 ppkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) wykonanie w okresie ostatnich
trzech lat, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanie, a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości łącznej nie mniejszej niŜ:
2)
- dostawa prasy krajowej – 534 000 zł netto (słownie: pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych), - dostawa prasy zagranicznej – 180 000 zł netto (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy
złotych), oraz załączenie minimum 2 dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy zostały
wykonane naleŜycie.”;
3)
w rozdziale XI pkt. 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) dostawa prasy zagranicznej

w wysokości 5 300 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych)”;
4)

5)

6)

7)

w rozdziale XIII:
a) pkt. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Oferta musi zawierać cenę całkowitą brutto, podaną
cyfrowo i słownie, a jeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferta musi zawierać cenę całkowitą netto,
podaną cyfrowo i słownie.”.
b) pkt. 12 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Koperta musi być opatrzona nazwą
i dokładnym adresem Wykonawcy oraz zawierać dopisek: „Nie otwierać przed
5.11. 2009 r., godz. 10.00.”;
w rozdziale XIV:
a) pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Termin składania ofert upływa dnia 5.11.2009 r.,
godz. 9.30.”,
b) pkt. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 5.11. 2009
r., godz. 10.00 w Domu śołnierza Polskiego w Warszawie, ul. Banacha 2, pok.
308”.
w rozdziale XV zostaje dopisany pkt 6 o następującym brzmieniu: „6. W wypadku obliczania ceny przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej za cenę, o której mowa w pkt. 1, 3 i 5, naleŜy przyjąć ceną całkowitą netto (bez podatku VAT)”;
w rozdziale XVII zostaje dopisany pkt 1a o następującym brzmieniu: „1a. W celu porównania cen ofert w wypadku złoŜenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do podanych w ofercie cen netto
Zamawiający doliczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT.”;
8)
w rozdziale XVIII pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy (Wykonawcom), którego oferta będzie (których oferty będą) odpowiadać zasadom
określonym w Prawie zamówień publicznych i SIWZ oraz będzie przedstawiała (będą przedstawiały) najniŜszą cenę całkowitą brutto za daną część zamówienia, z uwzględnieniem pkt.
1a, rozdział XVII.”;
9)
w rozdziale XIX pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca,
którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.”
2. W załączniku nr 10 do SIWZ (Formularz ofertowy) pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
1)
dostawę prasy krajowej do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej na
terenie Polski oraz polskiego przedstawicielstwa wojskowego za granicą według zasad określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oświadczamy, Ŝe:
a) oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę całkowitą brutto: … zł,
słownie: ...,
b) oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę całkowitą netto (wpisuje
wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej): ... zł, słownie: …,
c) zamówienie zrealizujemy w okresie od … do …;
2) dostawę prasy zagranicznej do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej
na terenie Polski według zasad określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oświadczamy, Ŝe:
a) oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę całkowitą brutto: ......
zł, słownie:.....,
b) oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę całkowitą netto (wpisuje wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej): ... zł, słownie: ... ,
c) zamówienie zrealizujemy w okresie od … do … .”.
3. Zostają zmodyfikowane załączniki nr 12 i nr 13 do SIWZ (w załączeniu).
4. W wypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w załącznikach nr 15 i nr 16 do SIWZ (wzory umów) we wszystkich zapisach dotyczących płatności słowo „brutto” zostaje zmienione na słowo „netto”.

5. W załączniku nr 6 do SIWZ:
w poz. 7 - tytuł „Inne Oblicza Historii” zostaje zastąpiony tytułem „Wiedza i śycie Wydanie
specjalne Inne Oblicza Historii”.
6. W załączniku nr 8 do SIWZ w lp. 45 tytuł „Inne Oblicza Historii” zostaje zastąpiony tytułem
„Wiedza i śycie Wydanie specjalne Inne Oblicza Historii”.
W załączeniu zmodyfikowane załączniki nr 10, nr 12 i nr 13 do SIWZ. Przy sporządzeniu oferty kaŜdy z Wykonawców jest zobowiązany uwzględnić informacje z niniejszej modyfikacji SIWZ.
DYREKTOR

/płk Jerzy GUTOWSKI/

