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Warszawa, 15 grudnia 2021 r.                                                                                                                                                   

Wyjaśnienia  i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania którego przedmiotem jest Systematyczna dostawa w 2022 r. prasy 

codziennej oraz czasopism w wersji papierowej dla wojewódzkich samorządowych 

jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie 

 

 

W związku z wniesionymi pytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) 

obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 4 oraz 286 ust.1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze 

zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wprowadza zmiany. 

 

Pytanie 1: 

zamawiający wyszczególnił poszczególne tytuły:  

- tabela 1. Informacja w administracji publicznej: wydawanie czasopisma zostało zawieszone w 

2021 roku. Bardzo proszę o wykreślenie.  

- tabela 1 oraz tabela 12 Co słychać? Tygodnik w Mińsku i na Mazowszu Wschodnim: czasopismo 

ukazuje się tylko w wersji elektronicznej i jest dostępne tylko na stronie wydawcy. Bardzo proszę o 

wykreślenie.  

- tabela 3 Think Tank czasopismo ukazuje się tylko w wersji elektronicznej i jest dostępne tylko na 

stronie wydawcy. Bardzo proszę o wykreślenie.  

- tabela 6 Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania: czasopismo ukazuje się tylko 

w wersji elektronicznej, jest dostępne na stronie wydawcy za darmo. Bardzo proszę o wykreślenie. 

- tabela 11, tabela 12 oraz tabela 16: Forum Logopedy: czasopismo jest dostępne tylko w 

prenumeracie bezpośrednio u wydawcy. Nie ma możliwości prenumerowania za pomocą 

pośredników. Bardzo proszę o wykreślenie.  

- tabela 11: Przegląd Oświatowy: wydawanie czasopisma zostało zawieszone w 2019 roku. 

Bardzo proszę o wykreślenie.  

- tabela 12 Rocznik Pedagogiczny: czasopismo jest dostępne na stronie wydawcy za darmo (open 

access). Bardzo proszę o wykreślenie.  

- tabela 12 Chowanna: czasopismo ukazuje się tylko w wersji elektronicznej, jest dostępne na 

stronie wydawcy za darmo. Bardzo proszę o wykreślenie.  

- tabela 15 Sygnał: magazyn wychowawcy: wydawanie czasopisma zostało zawieszone. Bardzo 

proszę o wykreślenie  

- tabela 16 Zeszyty Literackie: wydawanie czasopisma zostało zawieszone. Bardzo proszę o 

wykreślenie.  
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- tabela 24 Doradca w Pomocy Społecznej: czasopismo jest dostępne tylko w prenumeracie 

bezpośrednio u wydawcy. Nie ma możliwości prenumerowania za pomocą pośredników. Bardzo 

proszę o wykreślenie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia OPZ) 

poprzez usunięcie tytułów wymienionych czasopism z Formularzy cenowych. Zmieniony załącznik 

nr 2.1 do OPZ – Formularze cenowe – tabele 1-40 stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 

W związku z powyższymi zmianami oraz wnioskiem wykonawcy Zamawiający zmienia termin 

składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą. § 12, 14 i 15 SWZ otrzymują brzmienie: 

 

1. § 12 (Termin związania ofertą) ust. 1:  

Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, czyli 

do dnia 18 stycznia 2022 roku.  

2. § 14 (Sposób oraz termin składania ofert) ust. 4: 

Termin składania ofert upływa w dniu  20 grudnia 2021 roku, godzina 9:30. 

3. § 15 (Termin otwarcia ofert) ust. 1: 

Termin otwarcia ofert upływa w dniu  20 grudnia 2021 roku, godzina 9:40. 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 7 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianą 

treści specyfikacji warunków zamówienia zostanie udostępniona na stronie Platformy Zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia oraz dołączona do specyfikacji warunków zamówienia i 

będzie stanowić jej integralną część. 
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