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ZU/227/SWZ-35/41/MG/2022 Gdynia, dnia 17.11.2022 r. 

 

do wiadomości Wykonawców 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW  

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 

pn. „Dostawa prasy dla komórek organizacyjnych ZMPG S.A. w roku 2023”  

Numer sprawy: ZU/227/SWZ-35/MG/DO-O/1751/1/2022 

 

W odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, Zamawiający – Zarząd Morskiego Portu Gdynia 

S.A. informuje: 

 

Pytanie nr 1: 

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania informuję, że w formularzu ofertowym znajdują się tytuły, 

które już nie ukazują się. Są to: 

Poz. 2 - Baltic Transport Journal 

Poz. 16 - Focus 

Poz. 22 - Komputer Świat 

W związku z tym proszę o usunięcie ich z formularza cenowego. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz 

Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17.11.2022 r. 

 

Pytanie nr 2: 

Proszę również o wyjaśnienie odnośnie poz. 19 - Gazeta Wyborcza On- Line. Tytuł jest dostępny 

w trzech pakietach: Premium, Biznes i Klubowy. Który z nich ma zostać wyceniony w ofercie.  

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający informuje, że pakietem, który go interesuje jest pakiet Premium. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia w tym 

zakresie. 

 

Pytanie nr 3: 

W nawiązaniu do wskazanego zapytania ofertowego zwracam się z prośbą o wprowadzenie zmian 

w umowie: 

§2 pkt c 

Jest: 

c) wydania sobotnio-niedzielne dostarczane będą wraz z dostawą poniedziałkową, 

proszę o zmianę na: 

c) wydania sobotnio-niedzielne dostarczane będą wraz z dostawą piątkową, 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmiany w treści umowy. 
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Pytanie nr 4: 

W nawiązaniu do wskazanego zapytania ofertowego zwracam się z prośbą o wprowadzenie zmian 

w umowie: 

§7 pkt 2 

Jest: 

2. Prasa brakująca podlega uzupełnieniu, a obciążona wadą techniczną (fizyczną), w szczególności 

uszkodzona, zabrudzona, zamoknięta, podlega wymianie na wolną od wad. Reklamacje w zakresie, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim realizowane będą przez Wykonawcę w dniu zgłoszenia przez 

Zamawiającego. Zgłoszenie reklamacji przez Zamawiającego następuje w formie mailowej na adres 

mailowy wskazany w § 8 ust. 2 pkt 2) umowy lub telefonicznie. 

Proszę o zmianę na: 

2. Prasa brakująca podlega uzupełnieniu, a obciążona wadą techniczną (fizyczną), w szczególności 

uszkodzona, zabrudzona, zamoknięta, podlega wymianie na wolną od wad. Reklamacje w zakresie, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim realizowane będą przez Wykonawcę najpóźniej w dniu 

następnym po dniu zgłoszenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji przez Zamawiającego następuje 

w formie mailowej na adres mailowy wskazany w § 8 ust. 2 pkt 2) umowy lub telefonicznie do godziny 

10.00 w dniu wystąpienia braku lub wady. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmiany w treści umowy. 

 

Pytanie nr 5: 

W nawiązaniu do wskazanego zapytania ofertowego zwracam się z prośbą o wprowadzenie zmian 

w umowie: 

§ 11 pkt 2 

Jest: 

2) niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy w wysokości każdorazowo 0,3% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia, po 

każdorazowym uprzednim jednokrotnym, pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonywania lub 

należytego wykonywania umowy, 

 

Proszę o zmianę na: 

2) niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy w wysokości każdorazowo 0,3% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia, po 

każdorazowym uprzednim dwukrotnym, pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonywania lub 

należytego wykonywania umowy, 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmiany w treści umowy. 
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Pytanie nr 6: 

W nawiązaniu do wskazanego zapytania ofertowego zwracam się z prośbą o wprowadzenie zmian 

w umowie: 

§12 pkt c 

c) liczba zgłoszonych reklamacji, o których mowa w § 7 ust. 2 umowy przekroczy 5; 

 

proszę o zmianę na: 

c) liczba zasadnych reklamacji, o których mowa w § 7 ust. 2 umowy przekroczy 5; 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmiany w treści umowy. 

 

Pytanie nr 7: 

W nawiązaniu do ogłoszonego mam jeszcze pytanie odnośnie tytułu Dziennik Bałtycki On-line (poz.9 

formularza cenowego). Ponieważ tytuł jest dostępny przez dwa serwisy: Nexto i E-Gazety proszę 

o informację z którego chcielibyście Państwo skorzystać. 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający nie określa serwisu udostępniającego Dziennik Bałtycki On-line, w związku z czym tę 

decyzję pozostawia Wykonawcy składającemu ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Pytanie nr 8: 

Zwracam się z prośbą o modyfikacje formularza cenowego w następujących pozycjach: 

• Poz. 13 Energetyka Cieplna i Zawodowa – tytuł nie ukazuje się od 2022 roku, 

• Poz. 14 Energetyka i Przemysł – tytuł przestał się ukazywać od zeszłego roku, 

• Poz. 15 Energy Engineering – tytuł występuje w formie otwartego dostępu PDF na stronie 

wydawcy, 

• Poz. 16 Focus – tytuł przestał się ukazywać w 2022 roku. Ostatni numer jaki się ukazał to 

3/2022, 

• Poz. 22 Komputer Świat – tytuł przestał się ukazywać od września 2022 r., 

• Poz. 39 Puls Biznesu on-line – wersja on-line występuje nieodpłatnie do wydania papierowego, 

• Poz. 46 W gospodarce on-line – dostępny tylko u wydawcy, 

Proszę o usuniecie w/w pozycji z formularza.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz 

Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17.11.2022 r. 

 

Pytanie nr 9: 

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania informuję, zwracam się z kolejną prośbą o wykreślenie 

tytułów z formularza cenowego: 

Poz. 14 – Energia i Przemysł – tytuł nie ukazuje się, 

Poz. 13- Energetyka Cieplna i Zawodowa – wydawca nie prowadzi prenumeraty, tytuły będą 

dystrybuowane na imprezach branżowych. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz 

Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17.11.2022 r. 
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Pytanie nr 10: 

Odnośnie ww. ogłoszenia informuję, że: 

- Energetyka cieplna i zawodowa (pozycja 13 formularz cenowy) tytuł dostępny jest bezpłatnie na 

stronie wydawcy; 

- Focus (pozycja 16 formularz cenowy) tytuł nie ukazuje się; 

- Komputer świat (pozycja 22 formularz cenowy) w roku 2023 tytuł nie będzie wydawany; 

- Energy Engineering (pozycja 15 formularz cenowy) tytuł dostępny tylko bezpośrednio u wydawcy 

W związku z powyższym proszę o wykreślenie ww. pozycji z przedmiotu zamówienia. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz 

Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17.11.2022 r. 

 

Pytanie nr 11: 

Nowa Energia (pozycja 30 formularz cenowy) tytuł ukazuje się tylko w wersji elektronicznej, proszę 

o informację czy wycenić online. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Zamawiający informuje, iż wymaga wycenienia tytułu Nowa Energia w wersji online. Jednocześnie 

Zamawiający zwraca uwagę, że w załączniku nr 3 do SWZ pod tabelką z wykazem tytułów zamieścił 

informacje o następującej treści: „UWAGA: Tytuły w kolorze niebieskim są tytułami w wersji 

elektronicznej”.  

Pytanie nr 12:  

Rzeczpospolita on line (pozycja 42 formularz cenowy) do zamawianego tytułu w wersji papierowej 

wydawca gwarantuje dostęp elektroniczny gratis. Proszę o informację czy wycenić w takiej sytuacji 

dodatkowo 3 egz. odpłatne. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz 

Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17.11.2022 r. Zamawiający nie wymaga wyceny 

dodatkowych 3 płatnych egzemplarzy. 

 

Pytanie nr 13: 

W gospodarce online – (pozycja 46 formularz cenowy) proszę o podanie ISSN oraz wydawcy tytułu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 13: 

Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz 

Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17.11.2022 r. Tytuł „W gospodarce online” został 

usunięty. 
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Pytanie nr 14: 

Sekocenbud zestaw informacji IMB, IMI, IME, IRS (pozycja 51 formularz cenowy) – proszę 

o doprecyzowanie jakie wydanie należy wycenić. Wydanie papierowe czy zestaw informacji na płycie 

CD. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 14: 

Zamawiający informuje, iż należy wycenić wersję papierową ww. tytułu.  Jednocześnie Zamawiający 

zwraca uwagę, że w załączniku nr 3 do SWZ pod tabelką z wykazem tytułów zamieścił informacje o 

następującej treści: „UWAGA: Tytuły w kolorze niebieskim są tytułami w wersji elektronicznej”. 

 

Pytanie nr 15: 

Proszę o informację odnośnie tytułu w poz. 46- W gospodarce on-line. Czy chodzi o dostęp do: 

W gospodarce.pl? Jeżeli tak, to dostęp jest otwarty i bezpłatny. Proszę o usunięcie tytułu z Formularza 

Ofertowego. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 15: 

Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz 

Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17.11.2022 r. Tytuł „W gospodarce online” został 

usunięty. 

 

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie Zamówienia są dla Wykonawców wiążące 

i stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

Podpisał:  

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

Mikołaj Grabowski 


