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  BAG-V4-280-107(     )/20 Warszawa, dnia                       

 
Dotyczy: 

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Usługę transportu, konfekcjonowania, magazynowania i doręczania 

przesyłek z publikacjami IPN” (BAG-87/20). 

Wyjaśnienie i modyfikacja  treści SIWZ  

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, działając 

na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamia, że wpłynęło zapytanie, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, na które udzielono następującej odpowiedzi:  

Pytanie: 

Proszę o usunięcie wymogu zlokalizowania magazynu do 50 km od Zamawiającego. Zapis utrudnia złożenie 

oferty. Świadczenie takiej usługi w pobliżu Zamawiającego nie jest konieczne, przy czym wykonywanie jej 

swobodnie, u danego Wykonawcy prowadzi do obniżenia ceny. Region mazowiecki ma co do zasady wyższe 

ceny wykonywanych usług. Oddalenie geograficzne usługi nie obniży jej jakości, a pozwoli zaoszczędzić 

środki publiczne. Z kontaktu dokumentacji przetargowej nie wynika skąd akurat taka odległość została uznana 

za słuszną. Postępowanie ma charakter powtarzalny i akurat to - nie cieszy się dużą popularnością z jakiegoś 

powodu. Być może warto uwzględnić ten wniosek dla ostatecznej korzyści Zamawiającego. Ograniczanie 

dostępu do postępowania nie wydaje się racjonalne z punktu widzenia dyscypliny finansów. 

Odpowiedź:  

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 

Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie: 

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) – ust. 2 pkt 2)  

BYŁO: 

2. Pojedyncze zlecenie obejmować będzie:  

1) (…..), 

2) magazynowanie materiałów wskazanych przez Zamawiającego na terenie Warszawy, lub  

w promieniu do 50 km od granic administracyjnych m.st. Warszawy, 

POWINNO BYĆ: 

2. Pojedyncze zlecenie obejmować będzie:  

1) (…..), 

2) magazynowanie materiałów wskazanych przez Zamawiającego. 

http://www.ipn.gov.pl/

