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DO WYKONAWCÓW
odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na systematyczne dostawy do PAP S.A.
prasy krajowej w wersji papierowej
(nr sprawy 24/20)

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w przedmiotowym
postępowaniu, odpowiada:

Pytanie
ROZDZIAŁ XX - Lp. 39 - czy mają Państwo na myśli tytuł: „POLSKA METROPOLIA WARSZAWSKA"
Nr ISSN 1898-3081?
Odpowiedź
Tak, zamawiający miał na myśli tytuł „POLSKA METROPOLIA WARSZAWSKA"
Pytanie
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - czy w kolumnie „Cena brutto w zł / waluta obca" mamy wpisać
a) cenę brutto jednego egzemplarza danej pozycji, czy
b) cenę brutto jednego egzemplarza pozycji x ilość egzemplarzy 1 wydania, czy
c) cenę brutto prenumeraty rocznej danej pozycji, czy
d) cenę brutto prenumeraty rocznej danej pozycji x ilość egzemplarzy 1 wydania
Odpowiedź
W kolumnie „Cena brutto w zł / waluta obca" należy wpisać cenę brutto prenumeraty rocznej danej
pozycji x ilość egzemplarzy 1 wydania
Pytanie
ROZDZIAŁ XXI, par. 5, pkt. 4 – „prosimy o możliwość podania w Umowie numeru rachunku
bankowego wirtualnego, który jest powiązany z rachunkiem cesji, co zostało potwierdzone przez Alior
Bank w załączonym piśmie. Zarówno rachunki wirtualne jak i rachunek cesji nie są rachunkami
rozliczeniowymi i nie podlegają ujawnieniu na Białej Liście.”
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na podanie w umowie numeru rachunku bankowego wirtualnego, który
jest powiązany z rachunkiem cesji. Konieczne jednak będzie załączenie do umowy oświadczenia o

rachunku cesyjnym.
Pytanie
ROZDZIAŁ XXI, par. 4, pkt. 3 - chcąc rzetelnie wypełniać warunki Umowy i dostarczać
zaprenumerowaną prasę w wymaganym czasie - sugerujemy wydłużenie czasu uwzględnienia
zgłoszonych przez Zamawiającego zmian w prenumeracie w przypadku dzienników do 3 dni.
Odpowiedź
Zapisy specyfikacji przetargowej pozostają bez zmian.
Pytanie
Jednocześnie bardzo prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.
Odpowiedź
Zapisy specyfikacji przetargowej pozostają bez zmian.

