OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SPROSTOWANIE
1. Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Wychowania i Promocji Obronności;
adres: Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, kraj: Polska; osoba do kontaktów: płk Witold Kalinowski,
tel. (+48) 22 684 02 00, faks. (+48) 22 684 01 94, e-mail: kalinowski@wojsko-polskie.pl,
(URL); www.mon.gov.pl; www.wojsko-polskie.pl
2. Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa prasy krajowej i zagranicznej do komórek i jednostek
organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2010 r.
3. Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 02/10/PRASA/DWiPO/PN
4. Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę prasy krajowej
i zagranicznej do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2010 r.
5. Data wysłania ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 21/09/2009.
6. Informacje uzupełniające
1.Tekst, który naleŜy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:
Miejsce, w
którym się
znajduje

Zmieniany tekst
zamiast:- dla II części zamówienia wynosi 5 500, 00 PLN;
powinno być: - dla II części zamówienia wynosi 5 300, 00 PLN;
zamiast: II.1. Na realizację dostaw prasy zagranicznej Zamawiający w terminie 14 dni od daty złoŜenia faktury „pro-forma” udzieli
Wykonawcy przedpłaty w wysokości wartości brutto umowy, jednakŜe w terminie 7 dni od daty otrzymania przedpłaty Wykonawca jest
zobowiązany do dostarczenia faktury VAT do Płatnika.
powinno być: II.1. Na realizację dostaw prasy zagranicznej Zamawiający w terminie 14 dni od daty złoŜenia faktury „pro-forma” udzieli
Wykonawcy przedpłaty w wysokości wartości brutto umowy, a w wypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wartości netto umowy, jednakŜe w terminie 7 dni od daty otrzymania przedpłaty Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia faktury VAT do Płatnika.
zamiast: 2.7) 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:
- dostawa prasy krajowej – 560 000 zł brutto (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych)
- dostawa prasy zagranicznej – 190 000 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz załączenie minimum 2 dokumentów
potwierdzających, Ŝe dostawy zostały wykonane naleŜycie;
powinno być: 2.7) 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:
- 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;
zamiast: 1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości całkowitej nie mniejszej niŜ :
- dostawa prasy krajowej – 560 000 zł brutto (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych)
- dostawa prasy zagranicznej – 190 000 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców wg wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do SIWZ;
powinno być: 1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, dostaw
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia
o wartości całkowitej nie mniejszej niŜ :
- 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) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców wg wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do SIWZ;
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2. Daty, które naleŜy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:
Miejsce, w
którym się
znajduje
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Zmieniana data
zamiast: 02/11/2009 r.
powinno być: 05/11/2009 r.
zamiast: 02/11/2009 r.
powinno być: 05/11/2009 r.
zamiast: 02/11/2009 r.
powinno być: 05/11/2009 r.

7. Data wysłania sprostowania ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich: 12/10/2009
Przewodniczący Komisji Przetargowej
/płk Witold KALINOWSKI/

