Warszawa, 13.11.2020 r.
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i sukcesywną dostawę prasy
krajowej i zagranicznej na potrzeby ABW w 2021 roku - numer sprawy: 20/ZP/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ) WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
Zamawiający informuje, że w dniu 12 listopada 2020 roku otrzymał wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ w przedmiotowym postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
zwanej dalej: „uPzp”, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
Pytanie:
Załącznik 1a do SIWZ- część I prasa krajowa:
Poz. 2 Prokuratura i Prawo- czasopismo nie jest dostępne w prenumeracie
Poz. 98 Polityka Narodowa- czasopismo nie ukazuje się
Poz. 99 Polska Gazeta Transportowa- pismo wstrzymane przez wydawcę na czas trwania pandemii
Poz. 112 Psychologia dziś- czasopismo nie ukazuje się, jest dodatkiem do Charakterów
Poz. 130 Terroryzm- czasopismo nie ukazuje się
W związku z czym zwracam się z prośbą o wykreślenie powyższych pozycji z załącznika nr 1a do SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1a do SIWZ (Część I - Prasa krajowa):
Poz. 2 Prokuratura i Prawo,
Poz. 98 Polityka Narodowa,
Poz. 99 Polska Gazeta Transportowa,
Poz. 112 Psychologia dziś,
Poz. 130 Terroryzm,
zostały wyzerowane- proszę nie dokonywać ich wyceny.
Załącznik nr 1a do SIWZ - wykaz Część I - Prasa krajowa po zmianie SIWZ z dnia 13.11.2020 r. jest
dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.bip.abw.gov.pl.
W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na 2 dni przed upływem terminu składania ofert
(art. 38 ust. 1 pkt. 3 uPzp) zmieniony został termin składania i otwarcia ofert:
w SIWZ w Rozdziale X pkt. 2 było: termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2020 r. godz. 11.00,
zmieniono na: termin składania ofert upływa w dniu 19.11.2020 r. godz. 11.00,
w SIWZ w Rozdziale XI pkt. 1 było: oferty zostaną otwarte w dniu 17.11.2020 r. godz. 12.00 w Wydziale
Zamówień Publicznych Biura Logistyki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie przy ul.
Samochodowej 5 (sala konferencyjna),
zmieniono na: oferty zostaną otwarte w dniu 19.11.2020 r. godz. 12.00 w Wydziale Zamówień Publicznych
Biura Logistyki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie przy ul. Samochodowej 5 (sala
konferencyjna).
Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, Zamawiający
wprowadza zmianę w treści SIWZ w takim zakresie, jaki wynika z udzielonej odpowiedzi.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Uprzejmie proszę o uwzględnienie zmian w przygotowywanych ofertach.
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