
Lublin, dnia 08.11.2019 r.

IM.341.2.2019

Informacja o zmianie treści SIWZ
w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy w 2020 roku do Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. H. Łopacińskiego w Lublinie ogłoszonym dnia 06.11.2019 r.

Na  podstawie  art.  38  ust.  2  Ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  zawiadamiamy,  że  w postępowaniu
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę prasy w 2020
roku  do  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  H.  Łopacińskiego  w  Lublinie  ogłoszonym  dnia
06.11.2019 r., do Zamawiającego wpłynęło pytanie Wykonawcy, na które udzielamy odpowiedzi
zgodnie z poniższym:

Poz. 6 Arteon - tytuł nie będzie się ukazywał od 2020 roku
Poz. 83 N.P.M. - magazyn Turystyki Górskiej - tytuł nie będzie się ukazywał od 2020 roku
Proszę o usunięcie w/w pozycji z formularza.
Poz.  29  Dziecko  -  od  2018  roku  tytuł  nie  występuje  jako  samodzielne  wydanie  -  jest  to
wkładka do Czasopisma Będę Mamą.
Proszę o informację, czy w związku z powyższym będzie w formularzu zmiana tytułu.
Proszę jednocześnie o wydłużenie terminu składania ofert do 18.11.2019 r.

Odpowiedź:  Na podstawie art.  38 ust.  4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że skreśla w Kosztorysie ofertowym stanowiącym
Załącznik  nr  4  do  SIWZ oraz  w  Specyfikacji  technicznej zamówienia  na  prasę  w  roku  2020
stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ następujące pozycje:
pozycję wpisaną pod numerem 6 - Arteon. Magazyn o Sztuce
pozycje wpisaną pod numerem 29 - Dziecko
pozycję wpisana pod numerem 83 - N.P.M. - Magazyn Turystyki Górskiej

a ponadto w Wykazie prenumeraty prasy dla poszczególnych jednostek stanowiącym Załącznik nr 8
do SIWZ skreśla  następujące  pozycje:

filie i działy MBP pozycja nr

Filia nr 2 2

Filia nr 30 2

Filia nr 32 18

Filia nr 35 6

W  Kosztorysie  ofertowym stanowiącym załącznik  nr 4  do  SIWZ nie  należy  wyceniać  w/w
pozycji.



Zamawiający uznał, że jest  niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i  na

podstawie art. 38 ust. 6 ustawy przedłuża termin składania ofert zgodnie z poniższym:

Postanowienia SIWZ w zakresie pkt XI Opakowanie i oznakowanie ofert w brzmieniu:

Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta 

(opakowanie) powinna być zaadresowana do zamawiającego w sposób następujący:

Nazwa i adres oferenta Miejska Biblioteka Publiczna
im. H. Łopacińskiego w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
Oferta na dostawę prasy
Nie otwierać przed dniem 15 listopada  2019 r. przed godz. 10.00

oraz Postanowienia SIWZ w zakresie pkt XIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
w brzmieniu:
Oferty należy składać w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Lublin, ul.
Peowiaków 12, w Kancelarii pokój nr 240 w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. do godz. 9.50.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 listopada 2019 r. o godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju
nr 242.
Otrzymują następujące brzmienie:
Oferty należy składać  w  nieprzejrzystych  i  zamkniętych  kopertach  lub  opakowaniach.  Koperta
(opakowanie) powinna być zaadresowana do zamawiającego w sposób następujący:

Nazwa i adres oferenta Miejska Biblioteka Publiczna
im. H. Łopacińskiego w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
Oferta na dostawę prasy
Nie otwierać przed dniem 18 listopada 2019 r. przed godz. 10.00

Oferty należy składać w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Lublin, ul.

Peowiaków 12, w Kancelarii pokój nr 240 w terminie do dnia 18 listopada 2019 r. do godz. 9.50.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju

nr 242.

Zmiana  treści  SIWZ  prowadzi  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  w  niniejszym

postępowaniu.  Zamawiający  na  podstawie  art.  38  ust.  4a  pkt.  1)  ustawy zamieści  ogłoszenie

o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.


