Warszawa, 22.10.2009 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 dniach 20 i 21 października 2009 r. do Zamawiającego wpłynęły dwa
pisma od Wykonawcy, biorącego 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.
Wykonawca prosił o udzielenie wyjaśnień dotyczących tytułów, wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ:
1. „Poz. 45 „Inne Oblicza Historii” – tytuł o takim brzmieniu nie ukazuje się. Obecnie
znajduje się na rynku Wiedza i śycie numery specjalne Inne Oblicza Historii. Prawdopodobnie w roku 2010 ukaŜą się cztery numery specjalne o tej tematyce. Czy mamy wycenić ten tytuł?”;
2. „Poz. 175 „Zamówienia Publiczne od A do Z Praktyczny Poradnik”- o takim tytule
wydawana jest podstawa i aktualizacje. Prosimy o określenie, którą wersję mamy wycenić”;
3. „Poz. 98 „PC World Komputer” – tytuł nie ukazuje się w tej wersji, dostępny jest jedynie w wersji z DVD, która występuje w poz. 99. W związku z tym, jaką liczę egz.
mamy wycenić?”
W związku z powyŜszym, Zamawiający informuje, Ŝe sprawa tytułu „Inne Oblicza Historii” (załącznik nr 8 do SIWZ lp. 45) została juŜ wyjaśniona w modyfikacji z dnia 12.10.2009 r.,
która została zamieszczona na stronie internetowej Wykonawcy.
W wypadku zaś dwóch pozostałych tytułów prasowych Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
1. Przy wycenie tytułu „Zamówienia Publiczne od A do Z Praktyczny Poradnik" naleŜy
wziąć pod uwagę zarówno podstawę, jak i aktualizacje.
2. Ze względu na ukazywanie się tytułu „PC World Komputer” jedynie w wersji z DVD
Zamawiający jest zainteresowany dostawą takiej wersji, jaka jest dostępna na rynku wydawniczym. W ofercie naleŜy zatem uwzględnić koszty dostawy 12 egz. „PC World
Komputer z DVD”.
Biorąc pod uwagę zakres powyŜszych wyjaśnień, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
tekst jednolity z późn. zm.), jednocześnie modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:
1. W załączniku nr 8 do SIWZ:
1) w lp. 175 do tytułu „Zamówienia Publiczne od A do Z Praktyczny Poradnik" zostaje dopisane: „podstawa i aktualizacje”, a ogólna ilość egzemplarzy nie ulega
zmianie;
2) w lp. 98 zostaje wykreślony tytuł „PC World Komputer” i ilość egz.10, natomiast
w lp. 99 „PC World Komputer z DVD” ogólna ilość egzemplarzy zostaje zmieniona z 2 na 12.

2. W załączniku nr 1 do SIWZ:
1) w poz. 56 do tytułu „Zamówienia Publiczne od A do Z Praktyczny Poradnik" zostaje dopisane: „podstawa i aktualizacje”, a ogólna ilość egzemplarzy nie ulega
zmianie;
2) w poz. 29 tytuł „PC World Komputer” zostaje wykreślony, a ilości egzemplarzy
z lp. 5 i lp. 15 przeniesione do poz. 30 „PC World Komputer z DVD”, w związku
z czym ogólna ilość egzemplarzy w tej pozycji zostaje zmieniona z 1 na 3;
3. W załączniku nr 2 do SIWZ w poz. 69 tytuł „PC World Komputer” zostaje wykreślony, a ilości egzemplarzy z lp. 2 i lp. 14 przeniesione do poz. 70 „PC World Komputer z DVD”, w związku z czym ogólna ilość egzemplarzy w tej pozycji zostaje zmieniona z 1na 3.
4. W załączniku nr 6 do SIWZ w poz. 13 tytuł „PC World Komputer” otrzymuje
brzmienie „PC World Komputer z DVD”, 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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