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Informacja nr 1 dla  Wykonawców  

Dotyczy:  postępowania nr BZP.2420.18.2016.BD prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:  

 „Prenumerata zagranicznych czasopism naukowych w roku 2017.” 

 

Uniwersytet Wrocławski jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu 

wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ, i udziela na nie odpowiedzi w trybie art. 38 

ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmienia treść SIWZ w trybie art. 38 

ust. 4: 

Pytanie nr 1 

„Informujemy, ze tytuł GeoInformatics(lp. 162, załącznik nr 3) nie ukazuje się już w wersji 

drukowanej. Dostępny jest bezpłatnie w wersji open access. Prosimy o wykreślenie tytułu 

z formularza ofertowego.” 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający wykreśla tytuł GeoInformatics z Opisu przedmiotu zamówienia/Kalkulacji 

cenowej (poz. 162, , załącznik nr 3 do SIWZ). 

Pytanie nr 2 

„Prosimy o podanie liczby FTE Uniwersytetu.” 

Odpowiedź nr 2 

Liczba FTE Uniwersytetu: 29463. 

Pytanie nr 3 

„Czy Zamawiający akceptuje cenę 0,00 zł w przypadku wersji online oferowanej bezpłatnie 

w ramach zamówienia wersji drukowanej?” 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający akceptuje cenę 0,00 zł w przypadku wersji online oferowanej bezpłatnie 

w ramach zamówienia wersji drukowanej. 

Pytanie nr 6 

„Wykonawca informuje Zamawiającego, że tytuł z pozycji 8 i 9: 

EAS Publications Series już nie jest publikowany. Prosimy o usunięcie go z listy.” 

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający wykreśla tytuł EAS Publications Series z Opisu przedmiotu 

zamówienia/Kalkulacji cenowej (poz. 8 i 9, załącznik nr 3 do SIWZ). 

Pytanie nr 8 

„Wykonawca informuje Zamawiającego, że tytuł z pozycji 162: 

GeoInformatics – jest dostępny jedynie w formie elektronicznej w wersji Open Access 

(darmowej), prosimy o usunięcie tytułu z listy.” 

Odpowiedź nr 8 



 

Odpowiedź jak na pytanie 1. 

Pytanie nr 10 

„Tytuł Centropa (lp.18, załącznik nr 3) nie ukazuje się od 2016 roku. Prosimy o wykreślenie 

pozycji z listy.” 

Odpowiedź nr 10 

Zamawiający wykreśla tytuł Centropa z Opisu przedmiotu zamówienia/Kalkulacji cenowej 

(poz. 18, załącznik nr 3 do SIWZ). 

Pytanie nr 11 

„Tytuł EAS publications Series (lp.8,9, załącznik nr 3) nie będzie ukazywało się od 2017 

roku. Prosimy o wykreślenie tytułu z formularza ofertowego.” 

Odpowiedź nr 11 

Odpowiedź jak na pytanie 6. 

Pytanie nr 12 

„Tytuł Shakespeare Survey (lp. 70,załącznik nr 3)jest serią książkową i ukazuje się 

nieregularnie. Wersja online tytułu dostępna jest jedynie w formie ebook na platformie 

Cambridge University Press. 

Licencja platformy mówi, ze jeśli klient zdecyduje się na zakup ebooka, zobowiązany jest 

do corocznej stałej opłaty za platformę lub zakupu minimum jednego ebooka w roku. 

Prosimy o potwierdzenie, czy przedmiotem zamówienia jest Shakespeare Survey w formie 

ebooka i czy Zamawiający jednocześnie zobowiązuje się do uiszczania co roku opłat za 

użytkowanie platformy.” 

Odpowiedź nr 12 

Zamawiający zmienia format z online na print. 

 

 

Zamawiający przekazuje w załączeniu Opis przedmiotu zamówienia/Kalkulację 

cenową (załącznik nr 3 do SIWZ) zawierający ww. zmiany. 

Działając w myśl art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania 

ofert i zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

Termin składania ofert:  do 07.11.2016 r. do godz. 10.00. 

Termin otwarcia ofert:  07.11.2016 r. o godz. 11.00. 
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