
 
 

 

 

 
BGO-BGZ.261.32.2022.PCh Warszawa, 13.10.2022 r. 

 
 
 

do Wykonawców 
 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa prasy codziennej i czasopism 

fachowych w 2023 roku 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) (dalej: ustawa), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących 
treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść SWZ: 
 
 
Pytanie nr 2 
dotyczy dostaw prasy do poszczególnych jednostek. 
Prosimy o informację, czy w wskazanych w siwz miejscach dostaw prasy jest wyznaczone miejsce pozostawiania 
prasy (skrzynka, ochrona, portiernią) w wczesnych godzinach porannych 3:00 – 6:00.  

 
Odpowiedź 
Prasę we wczesnych godzinach porannych można zostawić w Delegaturach: w Gdańsku, w Opolu, w Kielcach, 
we Wrocławiu, w Rzeszowie i w Centrali w Warszawie.  
W delegaturach: w Łodzi, w Bydgoszczy, w Katowicach, w Krakowie dostawa prasy jest możliwa od godz. 7.00. 

 
 

Pytanie nr 3 
dotyczy zamówiny tytułów w prenumeracie część II 
Pozycja 23 Monitor Zamówień Publicznych – z pozyskanych informacji od wydawcy przekazujemy, że możliwość 
wykupienia prenumeraty elektronicznej możliwe jest wyłącznie u Wydawcy, który nie udostępnia i nie 
sprzedaje  kolporterom prasy w/w tytułu. Proszę o wykreślenie pozycji z formularza cenowego.  

 
 

Odpowiedź 
W odpowiedzi Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ. 
 
Zmiana SWZ nr 2 
Zamawiający wykreśla pozycję nr 23: Monitor Zamówień Publicznych, w tabeli nr 2 – Tytuły w wersji 
elektronicznej. 
 
 
Pytanie nr 4 
Pozycja 26 Personel Plus - z pozyskanych informacji od wydawcy przekazujemy, że możliwość wykupienia 
prenumeraty elektronicznej możliwe jest wyłącznie u Wydawcy, który nie udostępnia i nie sprzedaje  kolporterom 
prasy w/w tytułu. Proszę o wykreślenie pozycji z formularza cenowego. 
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Odpowiedź 
Patrz odpowiedź na pytanie 1 (opublikowana w dniu 10.10.2022 r.) 
 
 
Pytanie nr 5 
Zamawiający w formularzu ofertowym cz. II przedmiotu zamówienia „Prenumerata gazet codziennych i czasopism 

fachowych w formie e-wydania” wskazał w pozycji nr 23 tytuł prasowy wydawnictwa Forum Media Polska. 

Zgodnie z oficjalną informacją Wydawca na dzień dzisiejszy nie realizuje sprzedaży tytułów wydawanych na rynku 

w wersji elektronicznej za pośrednictwem dystrybutorów. 

W związku z powyższym (…) wnosi o zmianę SIWZ poprzez wykreślenie wskazanej pozycji dla części II 
„Prenumerata gazet codziennych i czasopism fachowych w formie e-wydania”. 
 
Odpowiedź 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 
 
 
 
Na stronie prowadzonego postępowania, Zamawiający zamieści zmieniony załącznik nr 2 do SWZ, uwzględniający 
dotychczasowe dwie zmiany. 

Ofertę należy złożyć na poprawionym załączniku nr 2 (plik o nazwie: Zał. 2 (oferta), zm. 2). 
 
 

p.o. Wicedyrektora 
Biura Organizacyjnego 

 
/-/ Olga Józefczyk 

 


