Warszawa, 07.09.2010 r.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ – nr sprawy 01\11\PRASA\DWiPO\PN

Uprzejmie informuję, Ŝe w dniu 31 sierpnia 2010 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 2011 r., o następującej treści:
1. „W związku z zapowiadaną nowelizacją ustawy o podatku VAT i po zapoznaniu się
z projektem umowy, która jest załącznikiem nr 18 do SIWZ w postępowaniu w sprawie
udzielenia zamówienia na dostawę prasy krajowej, prasy zagranicznej oraz dzienników
urzędowych do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej
w 2011 r., wnioskujemy o dokonanie stosownych poprawek w umowie, które umoŜliwią
rozliczanie dostaw prasy zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku VAT.
1. Proponujemy zmiany:
W § 2 zmienić ust.1
1.Wartość dostawy prasy objętej umową określa się na łączną kwotę netto ………….. zł
+ VAT ………… zł = brutto ……………… zł słownie………………
Uzasadnienie: Kwota netto jest niezmienna, zmiana stawek VAT spowoduje tylko zmianę kwoty brutto. Ponadto w drugiej części tego punktu podzielenie wartości umowy na
realizację w poszczególnych latach jest moŜliwe tylko w przybliŜeniu. Nie jesteśmy w
stanie przewidzieć z tak duŜą dokładnością kiedy ukaŜą się wszystkie zamawiane tytuły;
2. W § 3 ust. dodać ust. 6
Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane przez Wydawcę.
Uzasadnienie: z uwagi na kary umowne RUCH S.A. nie moŜe ponosić odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy wydawcy;
3. W § 8 zmienić treść ust. 6
6. Kwoty określone w § 2 mogą ulec zmianie w wypadku, gdy w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. nastąpią zmiany wydawnicze, np. dotyczące zamawianych tytułów prasowych, o których mowa w ust. 2-4, częstotliwości ukazywania się tytułów prasowych. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmian cen
brutto poszczególnych wydawnictw tylko w przypadku, jeśli wynika to ze
zmiany obowiązujących stawek podatku VAT.”
Po analizie treści pisma w sprawie zmiany:
1. brzmienia § 2 ust. 1 załącznika i § 8 ust. 6 nr 18 do SIWZ (wzoru umowy) Zamawiający
uznaje, Ŝe nie zachodzi konieczność ich zmiany, gdyŜ zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji III pkt. 1 ppkt. 4 została przewidziana moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy ze względu na zmianę stawki i kwoty podatku
VAT. Zgodnie z zapisami umowy kwota brutto moŜe ulec zmianie po dostarczeniu faktury
za dostawę prasy w listopadzie 2011 r. Wówczas będzie juŜ wiadomo, których numerów tytułów prasowych wydawcy faktycznie nie wydali w terminie do 30 listopada 2011 r. Zmiana
brzmienia ust. 1 nie jest konieczna, poniewaŜ wraz ze zmianą stawki i kwoty podatku VAT
i tak ulegnie zmianie kwota brutto umowy. Natomiast podzielenie wartości umowy na realizację w 2011 r. i 2012 r. dotyczy kosztów dostawy prasy zgodnie z częstotliwością ukazy-

wania się tytułów prasowych, tj. w 2011 r. koszt będzie obejmował dostawę tytułów prasowych w okresie od 02.01.2011 r. do 30.11.2011 r. (np. miesięczniki – 11 numerów),
a w 2012 r. za dostawę tytułów prasowych w grudniu 2011 r. (np. miesięczniki za jeden numer). W wypadku opóźnienia przez wydawców wydań części numerów tytułów prasowych,
o których mowa w § 8 ust. 2-4, kwoty określone w umowie w § 2 ust. 1 i 2 ulegną zmianie.
2. brzmienia § 6 ust. 3 załącznika nr 18 do SIWZ (wzoru umowy) Zamawiający uznaje jego
zmianę za niezasadną, bowiem zgodnie z zapisami tejŜe umowy Zamawiający nie obciąŜa
Wykonawcy karami umownymi za niedostarczenie numerów tytułów prasowych, które nie
zostały wydane, lecz za niedostarczenie zgodnie z terminami określonymi w § 3, numerów
tytułów prasowych faktycznie wydanych.
DYREKTOR
/płk Jerzy GUTOWSKI/

