Oddział Terenowy we Wrocławiu
Wydział Organizacyjno-Prawny
WRO.WOP.260.3.2019.JG

Wrocław, 2019-

Do wiadomości publicznej
Dot. postępowania znak WRO.WOP.260.3.2018 na dostawę prasy krajowej do Oddziału
Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.
1579), Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o
następującej treści:
„Proszę tylko o doprecyzowanie czy dzienniki mają być dostarczane tylko od poniedziałku do piątku czy w soboty również ( z
dostawą w poniedziałek ) ? W SWIZ nie jest to jasno określone, gdyż przy asortymencie jest wpisana informacja o dostawie w dni
robocze, natomiast poniżej informacja o dostawie wydań w sobotę kiedy mają być dostarczone. Wydania sobotnio-niedzielne oraz
świąteczne dostarczane będą w pierwszy następujący po nich dzień roboczy Dodatkowo proszę o informację, jeśli Wydanie
sobotnie gazety Rzeczpospolita jest dostarczana w piątki to czy ma być ona dostarczana?„
Zamawiający informuje, iż odpowiadając modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
zakresie opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
w SIWZ pkt. 3.2 otrzymuje następującą treść:
3.2
„Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław prasy krajowej w wersji papierowej.
Asortyment dostaw obejmuje:
Gazeta Polska Codziennie – 1 egzemplarz w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz wydania sobotnio
– niedzielne;
Dziennik Gazeta Prawna wersja PREMIUM – 1 egzemplarz w dni robocze oraz wydania sobotnio –
niedzielne;
Rzeczpospolita PLUS – 1 egzemplarz w dni robocze oraz wydania sobotnio – niedzielne;
Gazeta Wrocławska – 1 egzemplarz w dni robocze oraz wydania sobotnio- niedzielne;
Tygodnik Gazeta Polska – 1 egzemplarz w pierwszym dniu publikacji
Rachunkowość – 1 egzemplarz w pierwszym dniu publikacji
Farmer – 1 egzemplarz
Tygodnik Rolniczy – 1 egzemplarz w pierwszym dniu publikacji
Przedsiębiorca Rolny – 1 egzemplarz w pierwszym dniu publikacji
Zamówienia Publiczne – Doradca – 1 egzemplarz w pierwszym dniu publikacji”
Wydania z dni od poniedziałku do piątku dostarczane będą w dniu ich wydania. Wydania sobotnie
i sobotnio – niedzielne dostarczane będą w poprzedzające dzień wydania piątki lub następujące po dniu
wydania poniedziałki.
Zamawiający odpowiednio modyfikuje zapisy ogłoszenia o zamówieniu.
Mając na uwadze powyższe termin składania i otwarcia ofert, określony w pkt. 13 i 14 SIWZ
zostaje zmieniony na dzień 24.04.2019 roku.
W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Punkt 13.14, 14.1, 14.2 SIWZ otrzymują brzmienie:
13.14 Ofertę należy umieścić w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego
(Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław)
oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta na dostawę prasy WRO.WOP.260.3.2018.JG NIE
OTWIERAĆ przed 2019-04-24 godz. 12:30.
14.1 Oferty należy składać w siedzibie Oddziału Zamawiającego - Oddział Terenowy KOWR we Wrocławiu
ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław, w Kancelarii do dnia 2019-04-24 do godz. 12:00.
14.2 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 2019-04-24
o godz. 12:30 w siedzibie Oddziału Zamawiającego Oddział Terenowy KOWR we Wrocławiu ul. Mińska 60,
54-610 Wrocław, pokój - Sala Konferencyjna.
Zamawiający odpowiednio modyfikuje zapisy ogłoszenia o zamówieniu.
Modyfikacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

