
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   nr pisma: BZP.2420.18.2016.BD                            Wrocław, dnia 28 października 2016 r. 
 
 

Informacja nr 2 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 4 

„Wykaz lokalizacji zarejestrowanych stacji roboczych sieci Uniwersytetu Wrocławskiego 
Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdz. II pkt 2 litera b trzeci podpunkt Zamawiający wymaga 
zapewnienia dostępności online do czasopism zamawianych w wersji drukowanej, dla których 
Wykonawca w cenie oferty zapewni dodatkowy dostęp do wersji online, dla wszystkich 
zarejestrowanych stacji roboczych sieci Uniwersytetu Wrocławskiego, chyba że szczegółowa 
licencja wydawcy będzie stanowić inaczej. 
W celu naliczenia właściwych cen i rzetelnego przygotowania oferty Wykonawca prosi o 
podanie wykazu adresów fizycznych wszystkich lokalizacji (Wydziałów, Instytutów itp. 
jednostek uczelni), które obejmuje sieć zarejestrowanych stacji roboczych Uniwersytetu 
Wrocławskiego, które winny być objęte dodatkowymi dostępami online. 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający przekaże adresy internetowe 
wybranemu Wykonawcy przed 31 grudnia 2016  (Zał. 4 do SIWZ Umowa § 2), jednak już na 
etapie przygotowywania oferty Wykonawcy muszą znać lokalizację stacji roboczych, gdyż jest 
to warunkiem właściwego przygotowania oferty.  W kryteriach oceny ofert Zamawiający 
przyznaje 40% za najwyższą liczbę dodatkowych dostępów online, więc rzetelne ich 
naliczenie jest dla Wykonawcy bardzo ważne.” 

Odpowiedź nr 4 

Wszystkie stacje robocze znajdują się na terenie Wrocławia. 

Pytanie nr 5 

„Zmiana ceny ofertowej a zmiana umowy. 
Zgodnie z SIWZ Rozdz. XII pkt 4 cena ofertowa stanowi całkowite nieprzekraczalne 
wynagrodzenie Wykonawcy, wyjątek stanowi zmiany regulacji prawnych jak zapisano w § 7 
Umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). 
Jednak w § 14 Umowy Zamawiający przewiduje zmianę umowy (a właściwie  zmianę ceny 
ofertowej) w przypadku „wprowadzenia obniżenia lub uzyskania obniżenia ceny prenumeraty 
a także nieodpłatnej prenumeraty na skutek decyzji wydawcy, lub działania organów lub 
jednostek, na których wpływu nie ma Zamawiający” 
Dla zachowania symetrii obowiązków obu stron Wykonawca sugeruje dodanie następującego 
podpunktu w § 14: „Zamawiający przewiduje zmianę umowy 
w przypadku wprowadzenia podwyższenia ceny prenumeraty na skutek udokumentowanej 
zmiany polityki wydawcy ogłoszonej po terminie składania ofert, na którą wpływu nie ma 



 

Wykonawca np. wprowadzenie/zmiana systemu kategorii cenowych tzw. Tierów, zmiana 
zasad obliczania liczby lokalizacji dla czasopism elektronicznych (single site czy multi site), 
wycofanie tytułu z głębokim rabatem DDP. Czy Zamawiający akceptuje taką zmianę?” 

Odpowiedź nr 5 

Zamawiający nie akceptuje takiej zmiany. 

Pytanie nr 7 

„Wykonawca informuje Zamawiającego, że tytuł z pozycji 159 i 160: 
Geografiska Annaler A i B – przeszedł do wydawnictwa Taylor and Francis. Tym samym nie 
przysługuje Zamawiającemu cena po DDP. Prosimy o usunięcie informacji o 20% ceny 
Wiley.” 

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający wykreśla tytuły Geografiska Annaler A i Geografiska Annaler B z Opisu 
przedmiotu zamówienia/Kalkulacji cenowej (załącznik nr 3 do SIWZ, poz. 159 i 160). 

Pytanie nr 9 

„Wykonawca informuje Zamawiającego, że tytuł z pozycji 238: 
Sociological Review + Monogr. – przeszedł do wydawnictwa SAGE. Tym samym nie 
przysługuje Zamawiającemu cena po DDP. Prosimy o usunięcie informacji o 20% ceny 
Wiley.” 

Odpowiedź nr 9 

Zamawiający wykreśla tytuł Sociological Review + Monogr. z Opisu przedmiotu zamówienia/ 
Kalkulacji cenowej (załącznik nr 3 do SIWZ, poz. 238). 

Pytanie nr 13 

„Według informacji jakie posiadamy na tytuł British Journal of Criminology (lp.252, załącznik 
nr 3) przysługuje Państwu cena ddp. 
Prosimy o potwierdzenie, czy należy wycenić ww tytuł po cenie DDP.” 

Odpowiedź nr 13 

Zamawiający potwierdza, że należy wycenić tytuł British Journal of Criminology po cenie DDP 
i zmienia załącznik nr 3 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia/Kalkulacja cenowa, 
w poz. 252: wpisuje 25 % ceny (OUP) w kol. 5 i przekreśla pole w kol. 7. 

Jednocześnie zmienia zapisy SIWZ: 

a)  w rozdz. XII pkt 4 lit. a Uwaga 1: 

- było: Wykonawca wpisuje TAK lub NIE tylko w nieprzekreślonych polach (obejmują one 
czasopisma zamawiane tylko w wersji drukowanej, spoza konsorcjów Elseviera, Springera i 
Wileya). Pozostałe, przekreślone pola nie są przeznaczone do wypełnienia, 

- zmienia się na: Wykonawca wpisuje w kol. 7 TAK lub NIE tylko w nieprzekreślonych polach 
(obejmują one czasopisma zamawiane tylko w wersji drukowanej, spoza konsorcjów 
Elseviera, Springera, Wileya i OUP). Pozostałe, przekreślone pola nie są przeznaczone do 
wypełnienia. 

b)  w rozdz. XIII pkt 4 *: 

- było: DDP (Deep Discount Price) - określenie użyte w Opisie przedmiotu 
zamówienia/Kalkulacji cenowej. Oznacza cenę wynikającą z tytułu członkostwa 
Uniwersytetu Wrocławskiego w konsorcjach Elsevier, Springer (25% ceny katalogowej) 
i Wiley (20% ceny katalogowej)., 

- zmienia się na: DDP (Deep Discount Price) - określenie użyte w Opisie przedmiotu 
zamówienia/Kalkulacji cenowej. Oznacza cenę wynikającą z tytułu członkostwa 
Uniwersytetu Wrocławskiego w konsorcjach Elsevier, Springer (25% ceny katalogowej), 
Wiley (20% ceny katalogowej) i OUP (25% ceny katalogowej). 

c)  w rozdz. XIII pkt 2.2.1: 



 

- było: ILOŚĆ DODATKOWYCH DOSTĘPÓW ONLINE W CENIE OFERTY podana w Formularzu 
oferty i podlegająca ocenie stanowi liczbę czasopism zamawianych tylko w wersji 
drukowanej, spoza konsorcjów Elseviera, Springera i Wileya, dla których Wykonawca 
zaoferował dodatkowy dostęp online w cenie oferty wpisując TAK w kol. 7 Opisu 
przedmiotu zamówienia/Kalkulacji cenowej (załącznik nr 3 do SIWZ), tylko w pustych, 
nieprzekreślonych polach, 

- zmienia się na: ILOŚĆ DODATKOWYCH DOSTĘPÓW ONLINE W CENIE OFERTY podana w 
Formularzu oferty i podlegająca ocenie stanowi liczbę czasopism zamawianych tylko w 
wersji drukowanej, spoza konsorcjów Elseviera, Springera, Wileya i OUP, dla których 
Wykonawca zaoferował dodatkowy dostęp online w cenie oferty wpisując TAK w kol. 7 
Opisu przedmiotu zamówienia/Kalkulacji cenowej (załącznik nr 3 do SIWZ), tylko w 
pustych, nieprzekreślonych polach, 

d)  w rozdz. XIII pkt 2.2.2: 

- było: Wykonawca wpisuje TAK lub NIE tylko w pustych, nieprzekreślonych polach w kol. 7 
(obejmują one czasopisma zamawiane tylko w wersji drukowanej, spoza konsorcjów 
Elseviera, Springera i Wileya). Pozostałe, przekreślone pola nie są przeznaczone do 
wypełnienia, 

- zmienia się na: Wykonawca wpisuje TAK lub NIE tylko w pustych, nieprzekreślonych 
polach w kol. 7 (obejmują one czasopisma zamawiane tylko w wersji drukowanej, spoza 
konsorcjów Elseviera, Springera, Wileya i OUP). Pozostałe, przekreślone pola nie są 
przeznaczone do wypełnienia. 

Pytanie nr 14 

„Czasopismo Geografiska Annaler: Series B. Human Geography (lp. 160, załącznik nr 3) od 
2017 zmienia wydawce na T&F i w związku z tym nie będzie objęte rabatem DDP. 
Prosimy o wykreślenie zapisu o cenie DDP z formularza.” 

Odpowiedź nr 14 

Zamawiający wykreśla tytuł Geografiska Annaler B z Opisu przedmiotu zamówienia/ 
Kalkulacji cenowej (załącznik nr 3 do SIWZ, poz. 160). 

Pytanie nr 15 

„Również tytuł Sociological Review ( oraz dodatek Monographs) (lp.238, załącznik nr 3) od 
2017 nie będzie objęte rabatem DDP, ponieważ nowym wydawcą od stycznia 2017 roku 
będzie Sage Publ. 
Prosimy o wykreślenie zapisu o cenie DDP z formularza.” 

Odpowiedź nr 15 

Odpowiedź jak na pytanie 9. 

Pytanie nr 16 

„Poz. 18 „Centropa”. Czasopismo od 2016 roku nie ukazuje się. Prosimy o wykreślenie 
czasopisma z wykazu czasopism” 

Odpowiedź nr 16 

Odpowiedź jak na pytanie 10 (Informacja nr 1). 

Pytanie nr 17 

„Poz. 44 „ISSN Portal” (dostęp poprzez numery IP dla 1 sesji i 1 lokalizacji). Wydawca bazy 
„ISSN Portal” informuje, że ze względu na wielkość Państwa instytucji oraz znaczną 
intensywność użytkowania bazy nie jest dostępna dla Uniwersytetu Wrocławskiego opcja 1 
sesji – taka prenumerata nie zostanie sprzedana żadnemu pośrednikowi zakupującemu tą 
prenumeratę dla Państwa. Wydawca informuje, że dostępna jest opcja dla 3 sesji (i więcej). 
Prosimy o wprowadzenie zmiany w opisie pozycji.” 

Odpowiedź nr 17 



 

Zamawiający zmienia zapis w Opisie przedmiotu zamówienia/ Kalkulacji cenowej (załącznik 
nr 3 do SIWZ) w poz. 44, kol. 2 następująco: 
- było: ISSN Portal (dostęp poprzez numery IP dla 1 sesji i 1 lokalizacji), 
- zmienia się na: ISSN Portal (dostęp poprzez numery IP dla 4 sesji i 1 lokalizacji). 

Pytanie nr 18 

„Poz. 159 Na „Geografiska Annaler A” w związku ze zmianą wydawcy z Wiley na Taylor & 
Francis w 2017 r. nie będzie przysługiwał rabat konsorcyjny DDP 20%. Prosimy o 
odpowiednią zmianę w wykazie czasopism.” 

Odpowiedź nr 18 

Zamawiający wykreśla tytuł Geografiska Annaler A z Opisu przedmiotu zamówienia/ 
Kalkulacji cenowej (załącznik nr 3 do SIWZ, poz. 159). 

Pytanie nr 19 

„Poz. 160 Na „Geografiska Annaler B” w związku ze zmianą wydawcy z Wiley na Taylor & 
Francis w 2017 r. nie będzie przysługiwał rabat konsorcyjny DDP 20%. Prosimy o 
odpowiednią zmianę w wykazie czasopism.” 

Odpowiedź nr 19 

Odpowiedź jak na pytanie 14. 

Pytanie nr 20 

„Poz. 238 Na „Sociological Review” w związku ze zmianą wydawcy z Wiley na Sage w 2017 r. 
nie będzie przysługiwał rabat konsorcyjny DDP 20%. Prosimy o odpowiednią zmianę w 
wykazie czasopism.” 

Odpowiedź nr 20 

Odpowiedź jak na pytanie 9. 

Pytanie nr 21 

„Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie „zapewnienie dostępności czasopism ONLINE” 
(SIWZ cz. II pkt. 2 b) będzie przez Wykonawcę spełnione także przez przekazanie 
Zamawiającemu loginu i hasła dostępu do strony wydawnictwa z danym tytułem? Niektórzy 
wydawcy posiadają tylko taką metodę autoryzacji dostępu, przykład poz. 47, 48 – dostęp 
online jest możliwy tylko na login i hasło.” 

Odpowiedź nr 21 

Zamawiający wyraża zgodę na dostęp do czasopism poprzez login i hasło. 

Pytanie nr 22 

„Poz. 44 „ISSN Portal” (dostęp poprzez numery IP dla 1 sesji i 1 lokalizacji). W uprzednio 
zadanym pytaniu (w dniu 26.10.2016) poinformowaliśmy, że wydawca oferuje jedynie opcję 
dla 3 sesji. Chcemy doprecyzować i przeprosić Państwa jednocześnie, bo zabrakło informacji, 
że są to 3 sesje DODATKOWE do podstawowego. Prawidłowo sformułowany opis do tego 
tytułu powinien być: Dostęp poprzez numery IP dla 4 sesji i 1 lokalizacji. Cena katalogowa 
wydawcy dla tej opcji to EUR 2172,00 (879,00 EUR + 3x431,00 EUR) 

Wydawca informuje cyt. “The 2017 renewal price will be 2172 €. 10% is granted to the 
subscription agency. The usage made of the ISSN Data is important and they had several 
conflictual sessions during 2016 (more than 500)”. Prosimy o wprowadzenie zmiany w 
wykazie czasopism.” 

Odpowiedź nr 22 

Odpowiedź jak na pytanie 17. 

Pytanie nr 23 



 

„Wydawca bazy ISSN Portal (lp.44, załącznik nr 3) poinformował nas, że w bieżącym roku 
2016 odnotował u Państwa ponad 500 odmów wejść z powodu przekroczonej liczby 
jednoczesnych użytkowników. 
W związku z tym wydawca nie zgadza się na sprocesowanie Państwa zamówienia na dostęp 
do ISSN Portal „poprzez adresy IP dla 1 sesji i 1 lokalizacji”. 
Zaproponował Państwu odnowienie prenumeraty według modelu:”authentication with IP 
numbers for 4 sessions and site”. 
Prosimy o informację, czy podtrzymują Państwo chęć prenumeraty bazy ISSN Portal według 
nowego modelu :”authentication with IP numbers for 4 sessions and site”, czy wykreślają 
tytuł z formularza ofertowego.” 

Odpowiedź nr 23 

Odpowiedź jak na pytanie 17. 

 
 

Ponadto Zamawiający poprawia Opis przedmiotu zamówienia/Kalkulację cenową 
(załącznik nr 3 do SIWZ) w ten sposób, że przekreśla pole w kol. 7, poz. 222, (Gartenpraxis, 
0341-2105, print – po zmianie numeracji poz. 216). 

Zamawiający przekazuje w załączeniu Opis przedmiotu zamówienia/Kalkulację 
cenową-zmieniony2 (załącznik nr 3 do SIWZ) zawierający wszystkie zmiany wymienione 
w Informacji nr 1 i nr 2 oraz nową numerację pozycji.  

 
 
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 08.11.2016 r. do godz. 10.00. 

Termin otwarcia ofert:  08.11.2016 r. o godz. 11.00. 
 

 
REKTOR    

prof. dr hab. Adam Jezierski 

 

    

 

  


