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Uczestnicy postępowania 
przetargowego 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKAGE 
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, prowadząc postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa prasy 

codziennej i czasopism dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie" SPRAWA 

WSA-ZP-27/2013 działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm. ) - udziela wyjaśnień do 

złożonych zapytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w 

konsekwencji tego modyfikuje treść SIWZ. 

W kolumnie 7 szacunkowa ilość wydań w roku która znacznie odbiega od częstotliwości 

ukazywania w niżej wymienionych pozycjach i może mieć wpływ na wartość oferty. Poniżej 

podajemy prawidłowe ilości wydań przewidzianych na rok 2014 i prosimy o zmianę zgodnie z 

częstotliwością ukazywania się tytułu. 

- Poz. 3 Bezpieczeństwo i higiena pracy (aktualizacja) - jest 12 powinno być 8, 

- Poz. 8 Computerword - jest 52 powinno być 24, 

- Poz. 10 Dziennik Gazeta Prawna - jest 255 powinno być 252, 

- Poz. 15 Gazeta Wyborcza - jest 305 powinno być 302, 

- Poz. 24 Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - jest 26 powinno być 24, 

- Poz. 25 Monitor Prawniczy-jest 26 powinno być 24, 

- Poz. 52 Rachunkowość Budżetowa -M jest 26 powinno być 24, 

- Poz. 55 Rzeczpospolita (pakiet podstawowy) - jest 305 powinno być 302, 

- Poz. 61 Ubezpieczenia i Prawo Pracy - jest 26 powinno być 24, 

- Poz. 63 Wspólnota jest 52 powinno być 26, 

- Poz. Zamówienia Publiczne w Pytaniach i Odpowiedziach - jest 4 powinno być 12. 

Ponadto 
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Poz. 43 Prawo Spółek - tytuł nie ukazuje się. Prosimy o wykreślenie pozycji z kosztorysu 

ofertowego. 

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia w całości wniosek Wykonawcy i w konsekwencji 

powyższego ulega zmianie kosztorys ofertowy (Załącznik Nr 2do SIWZ). Poprzednik załącznik 

Nr 2 do SIWZ przestaje obowiązywać i wprowadza poprawiony załącznik Nr 2 do SIWZ (wer. 

1.1) który obowiązuje z dniem 02.12.2013r, który poniżej załącza się. 

Wyjaśnienia treści SIWZ jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Zamawiający 

nie przedłuża terminu składania ofert. 

Załączniki: 

1. Załącznik Nr 2 do SIWZ (wer. 1.1). 
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