Warszawa, 05.10.2009 r.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Dotyczy: wyjaśnienia treści i modyfikacji SIWZ – nr sprawy 02\10\PRASA\DWiPO\PN

Uprzejmie informuję, Ŝe w dniu 2 października 2009 r. do Zamawiającego wpłynęło
pismo 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., zawierające prośbę o wyjaśnienie i modyfikację treści SIWZ.
Wykonawca poprosił o:
1. Modyfikację wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 16 do SIWZ w następujący sposób:
1) „Prosimy o zastąpienie pkt. 2 § 3 punktem o następującym brzmieniu:
Tytuły prasowe wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (załącznik nr 9
do SIWZ) będą dostarczane zgodnie z częstotliwością ich wydawania, nie później niŜ
w terminach:
a) czasopisma europejskie dostarczane pocztą ekonomiczną – 6 tygodni od daty wydania,
b) czasopisma pozaeuropejskie dostarczane poczta ekonomiczną – 11 tygodni od daty
wydania,
c) czasopisma europejskie DHL/pocztą priorytetową – 7 dni od daty wydania,
d) czasopisma pozaeuropejskie DHL/pocztą priorytetową – 9 dni od daty wydania,
e) dzienniki – do godz. 15.00 dnia następnego od uzyskania przez Wykonawcę prawa
do dysponowania prasą.
Uzasadnienie: „Wykonawca musi mieć zagwarantowany czas na uzupełnienie reklamowanego wydania, licząc od momentu zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
Terminy dostaw opisane w pkt. 2 § 3 powinny obejmować zarówno standardowy czas dostawy, jak i czas potrzebny wydawcy na ponowne wysłanie brakującego egzemplarza
(czas przesyłki pocztowej z krajów europejskich do Polski pocztą ekonomiczną wynosi
ok.14 dni) ”.
2. Wyjaśnienie treści SIWZ dotyczące tytułu prasy zagranicznej, zamieszczonego w załączniku nr 9 do SIWZ: „poz. 105 - „The Week”- czasopismo ukazuje się w wersji brytyjskiej
oraz w wersji amerykańskiej; prosimy o uściślenie, którą wersję naleŜy wycenić.”
Po analizie treści pisma:
- w sprawie zmiany brzmienia § 3 pkt 2 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr
16 do SIWZ, Zamawiający uznaje prośbę Wykonawcy za niezasadną, bowiem obowiązkiem
Wykonawcy, wynikającym z umowy jest terminowa dostawa prasy zgodnie z częstotliwością
ukazywania się tytułów. Określone przez Zamawiającego terminy są realne, biorąc pod uwagę
czas przesyłania prasy, zarówno pocztą priorytetową, jak i ekonomiczną. Wykonawca, zawie-

rając umowę, bierze na siebie obowiązek wypełnienia jej postanowień, a jeśli tego nie czyni
terminowo, jest zobligowany do zapłacenia kary umownej.
- w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający uściśla informację dotyczącą tytułu prasowego, zamieszczonego w załączniku nr 9 do SIWZ, poz. 105 „The Week” – naleŜy wycenić brytyjską wersję tytułu.
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