
 

 

 

 

 

 

DE-WZP.261.31.2015.BR.2      Warszawa, 2016-01- 08 
 

 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 
 
 
Dotyczy: na usługę druku adaptacji podręczników szkolnych dostosowanych do potrzeb uczniów 

niepełnosprawnych, oraz dystrybucji do szkół i instytucji wskazanych przez Zamawiającego, 
nr postępowania DE-WZP.261.31.2015.BR. 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 
przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 
 
 

Pytanie 7:  

„Wykonawca ma obowiązek dostarczyć adaptacje do każdej szkoły wskazanej przez 
Zamawiającego w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy, w godzinach 9.00-15.00 oraz rozładować w miejscu wskazanym przez 
dyrektora szkoły lub inną upoważnioną przez niego osobę, na terenie siedziby szkoły. 
Wykonawca zapewni obecność swojego przedstawiciela w miejscu dostawy przez okres 
niezbędny do wstępnej weryfikacji liczby dostarczonych egzemplarzy. Dostarczenie może 
nastąpić w innych godzinach lub dniach wyłącznie po uzgodnieniu tego terminu 
z dyrektorem szkoły, z zastrzeżeniem, że uzgodniony inny termin dostarczenia nie jest 
późniejszy niż termin realizacji zamówienia, wskazany w ofercie". 

Czy oznacza to, że przedstawiciel Wykonawcy ma posiadać upoważnienie Wykonawcy 
do reprezentowania spółki? 

 
Odpowiedź: 
Przedstawiciel Wykonawcy ma być upoważniony do reprezentowania Wykonawcy 
w czynnościach związanych z odbiorem adaptacji, np. do czynności, o których mowa 
w pkt 8.2 Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącego załącznik 
nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia (SIWZ). 

Zamawiający uznaje działania przedstawiciela Wykonawcy jak działania własne 
Wykonawcy. 

 

Pytanie 8:  
Prosimy o określenie, czy dostawa do wszystkich szkół oznacza iż, wykonawca ma 
skalkulowane - liczbę wysyłek w sposób jedna książka jedna wysyłka?  

Odpowiedź: 
Informacja dotycząca przewidywanych punktów odbioru i przewidywanej liczby 
egzemplarzy do sporządzenia kalkulacji została przekazana w odpowiedzi na pytanie nr 1 
z 8 stycznia 2016 r.  

W formularzu cenowym Wykonawca podaje cenę jednego egzemplarza adaptacji, 
uwzględniającą koszty wydruku, oprawy i dystrybucji. 
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Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla 
wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  

Dotychczas udzielone wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia są dostępne na stronie internatowej Zamawiającego. 

 


