Warszawa 06.10.2008 r.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Wg rozdzielnika

Dotyczy: wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ – nr sprawy 01\09\PRASA\DWiPO\PN

Uprzejmie informuję, Ŝe w dniu 2 października 2008 r. do Zamawiającego wpłynęły dwa pisma od Wykonawców, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę prasy krajowej, prasy zagranicznej oraz dzienników urzędowych do komórek i jednostek
organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2009 r., zawierające prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawcy prosili o ustosunkowanie się do informacji dotyczących następujących tytułów
prasowych, zamieszczonych w załączniku nr 8 do SIWZ:
•
poz. 36 „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” - wydawanie tytułu zostało
zawieszone; czy moŜna go wykreślić,
•
poz. 262 „Pospolite Ruszenie”- wydawanie tytułu zostało zawieszone; czy moŜna je
wykreślić,
•
poz. 370 „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne” - tytuł bezpłatny; co wpisać
w formularzu cenowym,
•
poz. 40 „Biuletyn ITN” - tytuł nie ukazuje się w wersji drukowanej. Istnieje tylko
wersja elektroniczna dostępna bezpłatnie; czy moŜna w formularzu cenowym
wpisać 0,00 zł,
•
poz. 43 „Biuletyn Rachunkowości i Finansów” - tytuł obecnie nosi nazwę „ Biuletyn
Rachunkowości”; czy wycenić tytuł w zmienionej nazwie,
•
poz. 66 „CSO Magazyn Zarządzających Bezpieczeństwem” - tytuł nie ukazuje się;
czy moŜna w formularzu cenowym wpisać 0,00 zł,
•
poz. 74 „Doradca BHP” - tytuł ukazuje się w dwóch wersjach jako podstawa
i aktualizacje; jaką wersję wycenić w formularzu cenowym,
•
poz. 102 „Gazeta Sądowa” - tytuł nie ukazuje się; czy moŜna w formularzu cenowym
wpisać 0,00 zł,
•
poz. 149 „Lotnictwo z Szachownicą” - proszę o podanie wydawcy,
•
poz. 150 „Magazyn Internet” - tytuł nie będzie się ukazywał, numer 9/2008 był
ostatnim wydaniem czasopisma; czy moŜna w formularzu cenowym
wpisać 0,00 zł,
•
poz. 153 „Magazyn Turystyki Górskiej” - proszę o podanie wydawcy,
•
poz. 206 „Nowy Przegląd Kawaleryjski” - proszę o podanie wydawcy,
•
poz. 235 „PHP Solutions”- tytuł nie ukazuje się; czy moŜna w formularzu cenowym
wpisać 0,00 zł,
•
poz. 246 „Polityka Wschodnia” - tytuł nie ukazuje się; czy moŜna w formularzu cenowym wpisać 0,00 zł,
•
poz. 269 „Prawo i Podatki Unii Europejskiej” – według informacji wydawcy tytuł
w 2009 r. nie będzie się ukazywał; czy moŜna w formularzu cenowym wpisać 0,00 zł,

•

poz. 271 „Prawo Pracy Personel od A do Z” - tytuł ukazuje się w dwóch wersjach
jako podstawa i aktualizacje; jaką wersję wycenić w formularzu cenowym,
•
poz. 373 „Terroryzm” - proszę o podanie wydawcy.
Jeden z Wykonawców prosił równieŜ o ustosunkowanie się do informacji dotyczącej tytułu,
zamieszczonego w załączniku nr 10 do SIWZ, a mianowicie „Dziennika Urzędowego Ministra
Budownictwa” - tytuł przestał się ukazywać; czy w formularzu cenowym moŜna wycenić „Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury”.
Po analizie treści pism Wykonawców oraz pisma otrzymanego 2 października 2008 r. z Dowództwa Operacyjnego, Zamawiający uznał, Ŝe zachodzi „szczególnie uzasadniony przypadek”
w rozumieniu art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku
z powyŜszym Zamawiający na podstawie wymienionego przepisu modyfikuje treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
1. Załącznik nr 8 do SIWZ (zmodyfikowany 30.09.2008 r.):
1) z powodu nieukazywania się w 2009 r. zostają wykreślone niŜej wymienione tytuły:
- poz. 36 „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej”,
- poz. 40 „Biuletyn ITN”,
- poz. 66 „CSO Magazyn Zarządzających Bezpieczeństwem”,
- poz. 102 „Gazeta Sądowa”,
- poz. 150 „Magazyn Internet”,
- poz. 235 „PHP Solutions”,
- poz. 246 „Polityka Wschodnia. Centrum Badań Wschodnich”,
- poz. 262 „Pospolite Ruszenie”,
- poz. 269 „Prawo i Podatki Unii Europejskiej”;
2) poz. 43 tytuł „Biuletyn Rachunkowości i Finansów” został zastąpiony tytułem „Biuletyn
Rachunkowości”;
3) poz. 74 „Doradca BHP” - do tytułu zostaje dopisane: „podstawa i aktualizacje”, co naleŜy uwzględnić w kosztorysie cenowym;
4) poz.149 „Lotnictwo z Szachownicą” wydawcą jest Wydawnictwo Sanko , ul. Jastrzębia
13/6, 53-148 Wrocław;
5) poz.153 „Magazyn Turystyki Górskiej” - wydawcą jest Dom Wydawniczy KRUSZONA Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań;
6) poz. 206 „Nowy Przegląd Kawaleryjski” - wydawcą jest Fundacja Polonia Militaria,
ul. Staffa 7 m 165, 01-891 Warszawa;
7) poz. 271 „Prawo Pracy Personel od A do Z” - do tytułu zostaje dopisane: „podstawa
i aktualizacje”, co naleŜy uwzględnić w kosztorysie cenowym;
8) poz. 370 „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne” - w kosztorysie cenowym naleŜy wpisać „dostawa bezpłatna”;
9) poz. 373 „Terroryzm” - wydawcą jest wydawnictwo Euro-Media Sp. z o.o.,
Al. KEN 95, 02-777 Warszawa;
10) poz. 12 „Angora” – zostaje zmieniona ilość egz. z 43 na 84;
11) poz. 22 „Auto Motor i Sport” – zostaje zmieniona ilość egz. z 70 na 153;
12) poz. 90 „Focus” – zostaje zmieniona ilość egz. z 28 na 56;
13) poz. 123 „Komandos” – zostaje zmieniona ilość egz. z 96 na 170;
14) poz. 189 „Newsweek” – zostaje zmieniona ilość egz. z 134 na 176;
15) poz. 201 „ Nowa Technika wojskowa” – zostaje zmieniona ilość egz. z 124 na 134;
16) poz. 237 „ Piłka NoŜna” – zostaje zmieniona ilość egz. z 40 na 82;
17) poz. 238 „Piłka NoŜna Plus” – zostaje zmieniona ilość egz. z 70 na 144;
18) poz. 244 „Polityka” - zostaje zmieniona ilość egz. z 152 na 194;
19) poz. 278 „Przegląd” - zostaje zmieniona ilość egz. z 44 na 72;
20) poz. 321 „Raport Wojsko Technika Obronność”- zostaje zmieniona ilość egz. z 81 na 91;
21) poz. 342 „Siatkówka Magazyn” - zostaje zmieniona ilość egz. z 70 na 144;
22) poz. 365 „Świat śuŜla” - zostaje zmieniona ilość egz. z 70 na 149;
23) poz. 389 „Wiedza i śycie” - zostaje zmieniona ilość egz. z 74 na 148;
24) poz. 395 „Wprost” – zostaje zmieniona ilość egz. z 138 na 180;

W związku z modyfikacją załącznika nr 8 do SIWZ zmodyfikowane zostały równieŜ
załączniki do SIWZ nr 1, nr 2 cz.I i cz.II, nr 5 oraz nr 6:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ:
1) zostaje wykreślony tytuł „Magazyn Internet” (poz. 28);
2) tytuł „Biuletyn Rachunkowości i Finansów” (poz. 6) zostaje zastąpiony tytułem
„Biuletyn Rachunkowości”.
2. Załącznik nr 2 do SIWZ część I (zmodyfikowany 30.09.2008 r. )
1) zostają wykreślone tytuły:
- „Magazyn Internet” (poz. 79),
- „Gazeta Sądowa” (poz.50),
- „PHP Solutions” (poz. 123),
- „CSO Magazyn Zarządzających Bezpieczeństwem”(poz. 36),
- „Biuletyn ITN” (poz.18);
2) do tytułu „ Prawo Pracy Personel od A do Z” (poz. 144) zostaje dopisane: „podstawa
i aktualizacje”;
3) tytuł „Biuletyn Rachunkowości i Finansów” (poz. 21) zostaje zastąpiony tytułem
„Biuletyn Rachunkowości”;
4) w lp. 360 zostaje dopisana jednostka organizacyjna Centralny Węzeł Łączności
MON/Polski Kontyngent Afganistan/Sekcja Prasowo-Informacyjna/Jednostka
Wojskowa 4814 B 00-909 Warszawa 60, ul świrki i Wigury 9/13 i niŜej wymienione
ilości egzemplarzy następujących tytułów:
- „Angora” (poz.7) zostaje wpisane 37 egz.,
- „Auto Motor i Sport” (poz.11) zostaje wpisane 74 egz.,
- „Focus” (poz. 44) zostaje wpisane 25 egz.,
- „Komandos” (poz. 66) zostaje wpisane 65 egz.,
- „Newsweek” (poz. 97) zostaje wpisane 37 egz.,
- „Nowa Technika Wojskowa” (poz. 103) zostaje wpisane 7 egz.,
- „Piłka NoŜna” (poz. 124) zostaje wpisane 37 egz.,
- „Piłka NoŜna Plus” (poz. 125) zostaje wpisane 65 egz.,
- „Polityka” (poz. 130) zostaje wpisane 37 egz.,
- „Przegląd” (poz. 150) zostaje wpisane 25 egz.,
- „Raport Wojsko Technika Obronność” (poz. 172) zostaje wpisane 7 egz.,
- „Siatkówka Magazyn” (poz. 177) zostaje wpisane 65 egz.,
- „Świat śuŜla” (poz. 186) zostaje wpisane 70 egz.,
- „Wiedza i śycie” (poz. 202) zostaje wpisane 65 egz.,
- „Wprost” (poz. 205) zostaje wpisane 37 egz.;
5) w lp. 361 zostaje dopisana jednostka organizacyjna Centralny Węzeł Łączności
MON/Polski Kontyngent Afganistan/Jednostka Wojskowa 4814 A 00-909
Warszawa 60, ul świrki i Wigury 9/13 i niŜej wymienione ilości egzemplarzy następujących tytułów:
- „Angora” (poz.7) zostaje wpisane 3 egz.,
- „Auto Motor i Sport” (poz.11) zostaje wpisane 6 egz.,
- „Focus” (poz. 44) zostaje wpisane 2 egz.,
- „Komandos” (poz. 66) zostaje wpisane 6 egz.,
- „Newsweek” (poz. 97) zostaje wpisane 3 egz.,
- „Nowa Technika Wojskowa” (poz. 103) zostaje wpisane 1 egz.,
- „Piłka NoŜna” (poz. 124) zostaje wpisane 3 egz.,
- „Piłka NoŜna Plus” (poz. 125) zostaje wpisane 6 egz.,
- „Polityka” (poz. 130) zostaje wpisane 3 egz.,
- „Przegląd” (poz. 150) zostaje wpisane 3 egz.,
- „Raport Wojsko Technika Obronność” (poz. 172) zostaje wpisane 1 egz.,
- „Siatkówka Magazyn” (poz. 177) zostaje wpisane 6 egz.,
- „Świat śuŜla” (poz. 186) zostaje wpisane 6 egz.,
- „Wiedza i śycie” (poz. 202) zostaje wpisane 6 egz.,
- „Wprost” (poz. 205) zostaje wpisane 3 egz.;

6) w lp. 362 zostaje dopisana jednostka organizacyjna Centralny Węzeł Łączności
MON/Polski Kontyngent Afganistan/Zgrupowanie lotnisko Kabul/Jednostka Wojskowa 4814 A 00-909 Warszawa 60, ul świrki i Wigury 9/13 i niŜej wymienione ilości egzemplarzy następujących tytułów:
- „Angora” (poz.7) zostaje wpisane 1 egz.,
- „Auto Motor i Sport” (poz.11) zostaje wpisane 3 egz.,
- „Focus” (poz. 44) zostaje wpisany 1 egz.,
- „Komandos” (poz. 66) zostają wpisane 3 egz.,
- „Newsweek” (poz. 97) zostaje wpisane 2 egz.,
- „Nowa Technika Wojskowa” (poz. 103) zostaje wpisane 2 egz.,
- „Piłka NoŜna” (poz. 124) zostaje wpisane 2 egz.,
- „Piłka NoŜna Plus” (poz. 125) zostaje wpisane 3 egz.,
- „Polityka” (poz. 130) zostaje wpisane 2 egz.,
- „Przegląd” (poz. 150) zostaje wpisane 1 egz.,
- „Raport Wojsko Technika Obronność” (poz. 172) zostaje wpisane 2 egz.,
- „Siatkówka Magazyn” (poz. 177) zostaje wpisane 3 egz.,
- „Świat śuŜla” (poz. 186) zostaje wpisane 3 egz.,
- „Wiedza i śycie” (poz. 202) zostaje wpisane 3 egz.,
- „Wprost” (poz. 205) zostaje wpisane 2 egz.
W związku z dopisaniem ilości egzemplarzy tytułów w poz. 360-362 zostały zmienione
ogólne ilości egzemplarzy nasteępujących tytułów:
- „Angora” (poz.7) z 42 na 83,
- „Auto Motor i Sport” (poz.11) z 70 na 153,
- „Focus” (poz. 44) z 27 na 55,
- „Komandos” (poz. 66) z 70 na 144 ,
- „Newsweek” (poz. 97) z 105 na 147,
- „Nowa Technika Wojskowa” (poz. 103) z 26 na 36,
- „Piłka NoŜna” (poz. 124) z 40 na 80,
- „Piłka NoŜna Plus” (poz. 125) z 70 na 144,
- „Polityka” (poz. 130) z 124 na 166,
- „Przegląd” (poz. 150) z 40 na 69,
- „Raport Wojsko Technika Obronność” (poz. 172) z 29 na 39,
- „Siatkówka Magazyn” (poz. 177) z 70 na 144,
- „Świat śuŜla” (poz. 186) z 70 na 149,
- „Wiedza i śycie” (poz. 202) z 70 na 144,
- „Wprost” (poz. 205) z 119 na 161 .
4. Załącznik nr 2 do SIWZ część II ( zmodyfikowany 30.09.2008 r.)
1) lp. 1 Centralna Biblioteka Wojskowa zostają wykreślone poniŜsze tytuły i ich ilości:
- „ Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” – 1 egz.
- „ Pospolite Ruszenie” – 1 egz.
- „ Polityka Wschodnia. Centrum Badań Wschodnich” – 1 egz.;
2) lp. 2 Biblioteka Naukowa Sztabu Generalnego WP zostaje wykreślony tytuł „Magazyn
Internet”- 1 egz. ;
3) lp. 4 Inspektorat Wojskowej SłuŜby Zdrowia zostaje wykreślony tytuł „Prawo i Podatki
UE” – 1 egz.;
4) lp. 9 Biblioteka Teleinformatyczna Centrum Informatyki i Łączności ON” zostaje
wykreślony tytuł „CSO Magazyn Zarządzających Bezpieczeństwem” – 1 egz.
5. Załącznik nr 5: do tytułu „Doradca BHP" (poz. 8) zostaje dopisane: „podstawa i aktualizacje.
6. Załącznik nr 6: do tytułu „Prawo Pracy Personel od A do Z” (poz. 33) zostaje dopisane:
„podstawa i aktualizacje”.
7. Załącznik nr 10: zostaje wykreślony tytuł „Dziennik Urzędowy Ministra Budownictwa”
(poz. 3) -1 egz.
W związku ze skreśleniem 9 tytułów prasowych i 1 tytułu dziennika urzędowego nastąpiła
zmiana numeracji tytułów w załączniku nr 1, załączniku nr 2 cz. I, załączniku nr 8 i załączniku

nr 10. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ nr 1, nr 2 cz. I i cz. II, nr 5, nr 6, nr 8, nr 10 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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