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DO WSZYSTKICH ZAINTE RESOWANYCH

Dotyczy postępowania pzeprowadzonego w oparciu o ań, ań. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z2019f. poz.1843) pn.: Usługa produkcii
i dostawa gadżetów z serii ,,Dziedzictwo na bogato".

W związku z zapyńniami dotyczącymi zapisów ,,Specyfikacji lstotnych WarunkówZamówienia"
(Sl\^ż), Polskie \Ąfo dawn ictwo M uzyczne wyjaśn ia:

Pytanie {:

określacie Państwo maksymalny czas realizacjitoreb bawełnianych na 20 dni roboczych.
Minimalny czas na pzygotowanie wzoru + uszycie i oznakowanie toreb to 25-30 dni roboczych.
Proszę o zmianę zapisu na adekwatny i wykonalny.

Odpowiedź {

ZamawiĄący wydłuża termin maksymalnego wykonania zamówienia dla zadania nr 2 do 30 dni.

Wzwiązku z powyzszym zmianie ulegają:

. Rozdział ll pK. 6.1 Sl\^/Z w następujący sposób:

6.1. Termin wykonywania zamówienia: dotyczy zadania 1 - do 20 dni, dotyczy zadania 2 -
do 30 dni. Termin wykonania zamówienia stanowikryteriów oceny ofeft.

o Rozdział XVl pkt. 1.2 Sl\^lZ w następujący sposób:

1.2. Termin wykonania zamówienia: 40To - Iiczona dla każdego zadania oddzielnie

ocena ofert w tym kryterium zostanie określona w oparciu o następujące dane:

Zadanie 1

Zaoferowan y term i n wykona n ia

zamowienia w dniach

Liczba punktów

7 dni 40 pkt

8-10dni 20 pkt

11 - 14 dni 10 pkt

15 - 19 dni 5 pkt

20 dni 0 pkt

Centrala:

Polskie Wydawnictwo Muzyczne
al, Krasińskiego tla.3llll Kraków

te|: +48 12 42270 44.fax: +48 lz 4zz ol 74

e-mail: pwm@pwm.com.pl

oddział w warszawie:

Dział ZbioróW Nutowych

ul, Fredry 8 .oo-o97 Warszawa

tel: +48 22 635 35 50 ,fax: +48 22 826 97 80

e,mail: wypozyczenia@pwm.com,pl

Dane:

NlP 6762502246

RlK 92 l 2016

REcoN 3637]71l3
NR KoNTA B6K 25 l13o ]l5o oo]2 ]271 2620 oool



Zadanie 2

Zaoferowa n y te rm i n wy ko n a n i a

zamowienia w dniach

Liczba punktów

10 dni 40 pkt

11 - 15dni 20 pkt

16 - 23 dni 10 pkt

24 - 29 dni 5 pkt

30 dni 0 pkt

W formularzu ofert Wykonawca wpisuje konkretny termin, a nie przedział np. Oferuję termin

realizacji zamówienia: 8 dni.

UWAGA:

Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi dla zadania 1 - 20 dni, dla zadania 2 - 30

dni od dnia ostatecznego zatwieńzenia pĘektów/wizualizacji. Zaproponowanie terminu

realizacji dłuższego niż odpowiednio 20 dni lub 30 dni- ofefta zostanie odrzucona jako nie

spełniająca vvym agań SIWZ.

W przypadku zaoferowania maksymalnego terminu wykonania zamówienia, Wykonawca

otrzyma 0 pkt. W ptzypadku nie podania przez Vll1konawcę terminu wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najdłuższy możliw termin dla danego

zadania.

o pkt. ll formulaza ofeĄ w częścidotyczącejterminu realizacjizamówienia otzymuje bzmienie:

Oferuję termin realizacji zamówienia: .......,....,,. dni (maksymalnie 30 dni) licząc od dnia
ostatecz nego z atwieńze n ia proje któw/wiz u al iz acji.

W związku z wprowadzeniem powyższych modyfikacji Zamawiający wydłuża termin składania ofeń do
6 października2020 r.

r Rozdział XlV pkt. 1.1. Sl\^ż otzymuje brzmienie:

1,1. Ofefty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Polskie Wydawnicfwo Muzyczne
al. Krasińskiego 11a, 31-11 1 Kraków (Recepcja) lub pzesłać na powższy adres w terminie
do dnia: 06.10.2020 r. do godz. 11:00 (decyduje data wpływu ofełty do PWM).

o Rozdział XlV pkt. 2.1, Sl\^ż otzymuje bzmienie:

2,1 . Otwarcie ofeft nastąi w dniu: 06.10.2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego,
al. Krasińskiego 1 1 a, 31 -1 1 1 Kraków.

Treść niniejszego pisma stanowi integralną częśó ,,Specyfikacji istotnych warunków zamówienia", znak
sprawy: ZZP.261 .19,2020,

Z powaźaniem
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