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Zawiadomienie
II SIWZ tj. formularza ofertowego oraz czgSci Ill SIWZ projektu umowy
PN 513/2020 orenumerata czasopism kraiowvch i zasranicznvch.
Dotycz.v: Czg6ci

do Ezetarsu nieograniczonego

Zamawiajqcy informuje, i2 Wykonawcy zadali nastgpujqce pytania:
Pvtanie nr

I:

Dotyczy: CzgSci II SIWZ tj. pkt 7 formularza ofertowego oraz czgsci III SIWZ tj. $4 pkt 5) projektu umowy.
W nawi4zaniu do ogloszonego postgpowania nr PN
wskazanych w projekcie umowy, paragraf 4, ust. 5.

5

l312020 prenumerata czasopism, prosimy o zmiang warunk6w platnoSci

Wydawcy wymagaj4 dokonania przedplaty za rocm4 prenumeratg z gory, za caly rok, a otrzymanie przez Wykonawc6w
platnoSci pod koniec pierwszego kwartalu roku prenumeraty, wiq2e sig z podwy2szonymi kosztami realizacji prenumeraty.
Prosimy o zmiang warunk6w platnoSci na platnoSd w terminie 30 dni od daty podpisania.
Odnowiedi nr I
Tak. Zamawiaj4cy wyru2azgodg na zaproponowane warunki platnoSci.

W zwiqzku zpowyflszym Zamawiaj4cy wprowadza nastgpujqce zmiany w SIWZ:

l.

W czg5ci

II SIWZ tj. pkt 7 formularza ofertowego.

bvlo:
,,T.OSwiadczam(y), 2e zgadzam(y) sig na platnoSi wynagrodzenia przelewem za przedmiot zam6wienia, na kt6ry zloaono
oferty, w miesiqcu marcu 2021 r., w terminie 14 dni od daty dostarczeniaZamawiaj4cemu prawidlowo wystawionych
faktur, a w pr4padku zmniejszenia zakresu zam6wienia zobowi4zujemy sig do zwrotu r6wnowartoSci zrnniejszonego
zakresu zam6wienia, okreSlonego w zlotych polskich, w terminie l4 dni od daty podpisaniaprzez Strony aneksu do umowy

i wystawienia w tym terminie faktury koryguj4cej"
iest:
.Oiwiadczam(y), 2e zgadam(y) sig na platnoS( wynagrodzenia przelewem za przedmiot zam6wienia, na kt6ry zlo2ono
oferty, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy oraz dostarczenia Zamawiajqcemu prawidlowo wystawionych
faktur, a w prrypadku zmniejszenia zakresu zam6wienia zobowi4zujemy sig do zwrotu r6wnowartoSci zrnniejszonego
zakresu zam6wienia, okreSlonego w zlotych polskich, w terminie l4 dni od daty podpisaniaprzez Strony aneksu do umowy
i wystawienia w tym terminie faktury koryguj4cej."
,,7

2.

W czg5ci

III SIWZ tj. $4 pkt 5) projekt

umowy

bvlo:
,,5.Zamawiaj4cy zaplaci Wykonawcy za caloi( przedmiotu zam6wienia (za poszczeg6lne czgsci) z terminem zaplaty
w miesi4cu marcu202l roku, w terminie 14 dni po dostarczeniu Zamawiaj4cemu prawidlowo wystawionej/ych faktur(y),
przelewem na konto Wykonawcy okreSlone na fakturach."
iest:
,,5.Zamawiaj4cy zaplaci Wykonawcy za caloic przedmiotu zam6wienia (zaposzczeg6lne czgSci) w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy oraz dostarczenia Zamawiaj4cemu prawidlowo wystawionej/ych faktur(y), przelewem na konto
Wykonawcy okreSlone na fakturach."
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