
 

 

Warszawa, dnia 27.03.2020 r. 

 

261-07/20 wyjaśnienia treści SIWZ 2 

 

Do wszystkich wykonawców 

 

I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(zwanej dalej Pzp) Zamawiający przedstawia poniżej pytanie do treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na usługę dystrybucji materiałów 
Instytutu Książki na oddziałach położniczych na terenie Polski, numer 261-07/20, wraz 
z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 11 

W przedstawionym przetargu jest wpisana ilość 300.000 pakietów przy założeniu że miesięcznie 

wydamy 30.000 pakietów to wychodzi współpraca na okres 10 miesięcy czyli dłużej niż zakładany 
czas realizacji zamówienia 15 grudzień 2020. 

Licząc wejście w działania od połowy kwietnia to do końca roku nie jest możliwe realne wywiązanie 
się z realizacji działań. 

Zakładając, że z dystrybucją ruszymy od połowy kwietnia 2020 do końca roku (a liczba porodów 
jest na poziomie 30.000) to Wykonawca realnie może wydać max.250.000 pakietów. 

Odpowiedź 11 

Zakres 300.000 pakietów oznacza maksymalną liczbę pakietów, które będą przekazane 
do dystrybucji w okresie realizacji umowy określonym w pkt IV SIWZ (ew. w okresie 
przedłużonym - por. pkt XVII.2.14 SIWZ). 

Realizacja będzie następować stosownie do potrzeb (wynikających w szczególności z 
ilości urodzeń) i stosownie do przekazywanych Wykonawcy pakietów. Jeśli w związku 
z mniejszą liczb urodzeń w okresie realizacji umowy zostanie rozdystrybuowanych 
mniej niż 300.000 pakietów, to łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie osiągnie wartości 

maksymalnej (będzie ono wypłacane stosownie do wykonanej ilości, wg cen 
jednostkowych wynikających z oferty).  

 

Pytanie 12 

Czy musimy być fizycznie obecni podczas otwierania ofert przetargowych. 

Odpowiedź 12 

Przedstawiciele Wykonawcy nie muszą być osobiście obecni podczas otwarcia ofert. 
Jest to jedynie uprawnienie Wykonawcy.  

Natomiast oferta musi wpłynąć do Zamawiającego fizycznie przed upływem terminu 
składania ofert (np. osobiście, pocztą, kurierem), w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

Pytanie 13 

W treści umowy zauważyliśmy 

Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia czasu realizacji zamówienia do dnia 31.12.2018 
r. w razie zaprzestania lub wstrzymania dystrybucji pakietów, w szczególności w przypadku nie 
uzyskania dotacji celowej na realizację tego projektu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na rok 2019. 

rozumiemy, że jest to przykład, a faktyczną treść nie musieliście podawać w toku postępowania 
przetargowego. 

Odpowiedź 13 



 
 

Zapis ten (pkt XVII.2.7 SIWZ) nie jest niezbędny w niniejszym postępowaniu. W 

związku z powyższym Zamawiający niniejszym skreśla z SIWZ pkt XVII.2.7.  

 

II.  Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami ulega zmianie dotychczasowy 
termin składania ofert. Nowy termin zostaje ustalony do dnia 31.03.2020 r., godz. 12:00. 
Otwarcie ofert odbędzie się tego dnia o godz. 12:15. 

 

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości. 

 

 

 

_________________________ 

Dariusz Jaworski 
Dyrektor Instytutu Książki 


