Warszawa, 14.09.2010 r.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Dotyczy: wyjaśnienia treści i modyfikacji SIWZ – znak sprawy 01\11\PRASA\DWiPO\PN

uprzejmie informuję, Ŝe w dniu 6 września 2010 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo od Wykonawcy, biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prasy
krajowej i zagranicznej oraz dzienników urzędowych do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2011 r. (znak sprawy 01\11\PRASA\DWiPO\PN) o następującej treści:
I. „Nawiązując do ww. postępowania zwracamy się z prośbą o modyfikację wzoru
umowy z załącznika nr 19 do SIWZ:
Prosimy o zastąpienie pkt. 3 § 4 punktem o następującym brzmieniu:
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:
1) do Płatnika
a) do 10 grudnia 2010 r. – fakturę VAT, o której mowa w ust. 2, wystawioną na
Zamawiającego i wskazującą Płatnika, określającą numer i przedmiot umowy
zgodnie z § 1 ust. 1 oraz formę płatności: „przedpłata”,
b) do 15. dnia miesiąca po zakończeniu kaŜdego kwartału 2011 r. – rozliczenie
przedpłaty, za faktycznie dostarczone w danym okresie numery tytułów prasowych, zgodnie z kosztami poszczególnych tytułów, określonymi w załączniku
nr 2 (załącznik nr 15 do SIWZ),
c) w terminie 14 dni od dostarczenia ostatniego numeru tytułu prasowego zgodnie
z § 1 ust. 1 oraz § 7 ust. 2-4 ostateczne rozliczenie przedpłaty;
2) do Zamawiającego – do 15. dnia kaŜdego miesiąca – specyfikacje (protokół) dostawy
prasy w poprzednim miesiącu.
UZASADNIENIE: Wykonawca nie moŜe dwukrotnie wystawić faktury VAT do tej
samej transakcji.
II. Nawiązując do ww. postępowania zwracamy się równieŜ z prośbą o następujące wyjaśnienie treści SIWZ:
Załącznik nr 9 do SIWZ: Rozdzielnik na prasę zagraniczną:
1) Poz. 61 – „Military Balance 2010/2011” – wydanie datowane 2010 ukazało
się juŜ w roku 2010, w roku 2011 ukaŜe się wydanie datowane 2011; prosimy o uściślenie, które wydanie naleŜy wycenić;
2) Poz. 94 – „SIPRI Yearbook 2010 – wydanie datowane 2010 ukazało się juŜ
w roku 2010, w roku 2011 ukaŜe się wydanie datowane 2011; prosimy
o uściślenie, które wydanie naleŜy wycenić;
3) Poz. 108 – „The Independent” – prosimy o uściślenie czy wycenić naleŜy
wersję od poniedziałku do piątku czy wersję od poniedziałku do soboty;
w przypadku zamówienia wersji od poniedziałku do soboty, prosimy o wydzielenie wydania sobotniego jako oddzielnej pozycji w Załączniku nr 9 do
SIWZ, ze względu na fakt, Ŝe zawartość wydawnicza oraz cena wydania
sobotniego róŜni się od pozostałych wydań;
4) Poz. 113 – „The Times”: - prosimy o uściślenie czy wycenić naleŜy wersję od
poniedziałku do piątku czy wersję od poniedziałku do soboty; w przypadku
zamówienia wersji od poniedziałku do soboty, prosimy o wydzielenie wydania sobotniego jako oddzielnej pozycji w Załączniku nr 9 do SIWZ,

ze względu na fakt, Ŝe zawartość wydawnicza oraz cena wydania sobotniego
róŜni się od pozostałych wydań;
5) Poz. 114 – „The United Nations Disarmament Yearbook 2009” – zgodnie
z zapowiedzią wydawcy wydanie datowane 2009 ukaŜe się juŜ w roku 2010,
w roku 2011 ukaŜe się wydanie datowane 2010; prosimy o uściślenie, które
wydanie naleŜy wycenić;
6) Poz. 115 – „The Week” – czasopismo ukazuje się w wersji brytyjskiej oraz
w wersji amerykańskiej; prosimy o uściślenie, którą wersję naleŜy wycenić.”
Po analizie uzasadnienia Wykonawcy, dotyczącego zmiany brzmienia § 4 ust. 3 załącznika
nr 19 do SIWZ (wzoru umowy) oraz konieczności uściślenia danych tytułów prasowych, zamieszczonych w załączniku nr 9 do SIWZ, 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 zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
1. W załączniku nr 9 do SIWZ:
1) poz. 61 tytuł Military Balance 2010/2011 otrzymuje brzmienie: „Military Balance 2011”,
a ogólna ilość egzemplarzy nie ulega zmianie;
2) poz. 94 tytuł SIPRI Yearbook 2010 otrzymuje brzmienie: „SIPRI Yearbook 2011”,
a ogólna ilość egzemplarzy nie ulega zmianie;
3) poz. 108 tytuł The Independent” otrzymuje brzmienie: „The Independent (wyd. poniedziałek-piątek)”, a ogólna ilość egzemplarzy nie ulega zmianie;
4) poz. 113 tytuł „The Times” otrzymuje brzmienie: „The Times (wyd. poniedziałek-piątek)”,
a ogólna ilość egzemplarzy nie ulega zmianie;
5) poz. 114 tytuł The United Nations Disarmament Yearbook 2009 otrzymuje brzmienie:
„The United Nations Disarmament Yearbook 2010”, a ogólna ilość egzemplarzy nie ulega
zmianie,
6) poz. 115 The Week otrzymuje brzmienie: „The Week (wersja brytyjska)”.
7) zostaje dopisana poz. 130 w brzmieniu: „The Independent (wydanie sobotnie)” z ilością egzemplarzy 1 w lp. 55, ogólna ilość egzemplarzy 1;
8) zostaje dopisana poz. 131 w brzmieniu: „The Times (wydanie sobotnie)” z ilością egzemplarzy 1 w lp. 55, ogólna ilość egzemplarzy 1.
2. W załączniku nr 19 do SIWZ § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:
1) do Płatnika
a) do 10 grudnia 2010 r. – fakturę VAT, o której mowa w ust. 2, wystawioną na
Zamawiającego i wskazującą Płatnika, określającą numer i przedmiot umowy
zgodnie z § 1 ust. 1 oraz formę płatności: „przedpłata”,
b) do 15. dnia miesiąca po zakończeniu kaŜdego kwartału 2011 r. – rozliczenie
przedpłaty, za faktycznie dostarczone w danym okresie numery tytułów prasowych, zgodnie z kosztami poszczególnych tytułów, określonymi w załączniku
nr 2 (załącznik nr 15 do SIWZ),
c) w terminie 14 dni od dostarczenia ostatniego numeru tytułu prasowego zgodnie
z § 1 ust. 1 oraz § 7 ust. 2-4 ostateczne rozliczenie przedpłaty;
2) do Zamawiającego – do 15. dnia kaŜdego miesiąca – specyfikacje (protokół) dostawy
prasy w poprzednim miesiącu.”
3. W załączniku nr 20 do SIWZ § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:
1) do Płatnika
a) do 10 grudnia 2010 r. – fakturę VAT, o której mowa w ust. 2, wystawioną na
Zamawiającego i wskazującą Płatnika, określającą numer i przedmiot umowy
zgodnie z § 1 ust. 1 oraz formę płatności: „przedpłata”,
b) do 15. dnia miesiąca po zakończeniu kaŜdego kwartału 2011 r. – rozliczenie
przedpłaty, w wysokości 1/5 wartości brutto/netto* umowy za kaŜdy kwartał
2011 r.,

c) w terminie 14 dni od dostarczenia ostatniego wydania dziennika urzędowego
zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 ostateczne rozliczenie przedpłaty;
2) do Zamawiającego – do 15. dnia kaŜdego miesiąca – specyfikacje (protokół) dostawy
dzienników urzędowych w poprzednim miesiącu.”
Zmodyfikowany załącznik nr 9 do SIWZ w załączeniu. Przy sporządzaniu oferty kaŜdy z
Wykonawców jest zobowiązany uwzględnić informacje wynikające z niniejszej modyfikacji
SIWZ. Jednocześnie termin składania ofert pozostaje bez zmian.
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