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Wg rozdzielnika

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

Uprzejmie informuję, Ŝe w dniu 7 października 2008 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo
od Wykonawcy biorącego 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 prośbę o wyjaśnienie treści SIWZ.
Wykonawca prosił o ustosunkowanie się do informacji dotyczących następujących tytułów
prasowych, zamieszczonych w załączniku nr 9 do SIWZ:
• poz. 24 „British Soldier”- uściślić, czy pod tą pozycją chodzi o tytuł umieszczony
równieŜ w po. 140 „Soldier Magazine of the British Army”;
• poz. 43 „Fidel Artillery"- uściślić, czy pod tą pozycją chodzi o tytuł umieszczony
równieŜ w po. 152 „ The Artillery Journal”;
• poz. 78 „Jane’s Weapon System”- uściślić, czy pod tą pozycją chodzi o tytuł umieszczony równieŜ w poz. 75 „ Jane’s Strategic Weapon Systems”;
• poz. 102 „Military Parade”(wersja rosyjska) – uściślić, czy pod tą pozycją chodzi
o tytuł umieszczony równieŜ w poz. 174 „ Wojennyj Parad”;
• poz. 111 „NATO REVIEW” - uściślić, czy pod tą pozycją chodzi o tytuł umieszczony równieŜ w poz. 112 „NATO REVIEW Diplomat Division”; jednocześnie tytuł
„NATO REVIEW” przestał się ukazywać w wersji drukowanej i obecnie jest czasopismem bezpłatnym, dostępnej na stronie internetowej.
Ponadto Wykonawca poprosił o modyfikację wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 18
do SIWZ w następujący sposób:
1. Zastąpienie § 3 pkt 2 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 DHL/pocztą priorytetową – 7 dni od daty wydania,
b) czasopisma pozaeuropejskie dostarczane DHL/pocztą priorytetową – 9 dni od daty wydania,
c) czasopisma europejskie dostarczane pocztą ekonomiczną – 6 tygodni od daty wydania,
d) czasopisma pozaeuropejskie dostarczane pocztą ekonomiczną – 11 tygodni od daty wydania,
e) dzienniki – do godz. 10.00 dnia następnego od daty 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 potrzeb-

ny wydawcy na ponowne wysłanie brakującego egzemplarza ( czas przesyłki pocztowej z krajów europejskich do Polski pocztą ekonomiczną wynosi ok.14 dni) ”.
2. Zastąpienie § 3 pkt. 8 punktem o następującej treści: „ 8. W wypadku niezrealizowania
dostawy zamówionych egzemplarzy poszczególnych tytułów prasowych zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej umowy ( załącznik nr 9 do SIWZ) na pisemne Ŝądanie Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę brutto niezrealizowanej części umowy wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisma w sprawie
zwrotu naleŜności. Odsetki będą naliczane od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnej informacji wydawcy o zaprzestaniu ukazywania się danego tytułu, z wyłączeniem okresu od daty
przekazania informacji Wykonawcy przez Zamawiającego, do dnia otrzymania przez Wykonawcę pisma Zamawiającego w sprawie zwrotu naleŜności.”.
Uzasadnienie: „Wiele tytułów zamawianych przez Zamawiającego sprowadzanych jest przez
Wykonawcę w formie rocznej prenumeraty od róŜnych wydawców, z którymi Wykonawca nie
jest związany Ŝadnymi umowami, i którzy w róŜny sposób i w róŜnych terminach przekazują
prenumeratorom informacje dotyczące zaprzestania ukazywania się swoich tytułów. W związku
z tym, Wykonawca nie ma moŜliwości wyegzekwowania od wszystkich wydawców otrzymania
natychmiastowej informacji o zaprzestaniu ukazywania się tytułu, tuŜ po podjęciu takiej decyzji
przez wydawców. Wykonawca nie ponosi równieŜ odpowiedzialności za termin wystosowania
przez Zamawiającego pisma w sprawie zwrotu naleŜności, w związku z tym nie powinien być
obciąŜany odsetkami za okres od dnia przekazywania informacji Zamawiającemu, do dnia wystosowania pisma przez Zamawiającego”.
Po ustaleniu z odbiorcami, zamawiający wyjaśnia nieścisłości w tytułach prasowych zamieszczonych w załączniku nr 9 do SIWZ ( zmodyfikowany 30.09 .2008 r.):
- poz. 24 – tytuł „British Soldier” zostaje wykreślony, a ilość egz. przeniesiona do poz. 140
„Soldier Magazine of the British Army”, w związku z czym w poz. 140 ilość egz. zostaje
zmieniona z 1 na 2;
- poz. 43 – tytuł „Fidel Artillery” zostaje wykreślony, a ilość egz. przeniesiona do poz. 152
„The Artillery Journal”, w związku z czym w poz. 152 ilość egz. zostaje zmieniona
z 1 na 4,
- poz. 78 – tytuł „Jane’s Weapon Systems” zostaje wykreślony, a ilość egz. przeniesiona do
poz. 75 „Jane’s Strategic Weapon Systems”, w związku z czym w poz. 75 ilość egz.
zostaje zmieniona z 2 na 3;
- poz. 102 „Military Parade” i poz. 174 „Wojennyj Parad”- pozostają bez zmian.
Po analizie treści pisma w sprawie zmiany brzmienia pkt 2 § 3 załącznika nr 18 do SIWZ
(wzoru umowy), 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, gdyŜ biorąc pod uwagę
czas przesyłania prasy, zarówno pocztą priorytetową, jak i ekonomiczną. Wykonawca, zawierając
umowę, bierze na siebie obowiązek wypełnienia jej postanowień, a jeśli tego nie czyni terminowo,
jest zobligowany do zapłacenia kary umownej.
Natomiast po analizie uzasadnienia wykonawcy dotyczącego zmiany brzmienia pkt 8 § 3
załącznik nr 18 do SIWZ oraz w związku z nieukazywaniem się dwóch tytułów prasowych w formie drukowanej 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 9 do SIWZ ( zmodyfikowany 30.09 .2008 r.):
1) poz. 111 „ NATO REVIEW” i poz. 112 „ NATO REVIEW Diplomat Division” zostają wykreślone;
2) w związku z wykreśleniem poz. 112 „ NATO REVIEW Diplomat Division” zostaje
wykreślony odbiorca lp. 43 Jednostka Wojskowa 1588.
W związku ze skreśleniem 5 tytułów prasowych oraz 1 odbiorcy nastąpiła zmiana numeracji tytułów i lp. odbiorców w załączniku nr 9 do SIWZ.
2. Załącznik nr 18 do SIWZ § 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie „W wypadku niezrealizowania
dostawy zamówionych egzemplarzy poszczególnych tytułów prasowych zgodnie z załącznikiem

nr 1 do niniejszej umowy ( załącznik nr 9 do SIWZ) na pisemne Ŝądanie Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę brutto niezrealizowanej części umowy wraz z odsetkami
ustawowymi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisma w sprawie zwrotu naleŜności. Odsetki będą naliczane od dnia nieotrzymania przez odbiorcę kolejnego tytułu prasowego
po upływie terminów określonych w § 3 pkt 2 od otrzymania poprzedniego numeru.
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ nr 9 i nr 18 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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