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Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą elektroniczną oraz 
zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego) 

Dotyczy:  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
pod nazwą: Prenumerata zagranicznych czasopism naukowych w roku 2018 

 
INFORMACJA NR 1 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

Pytanie 1: Czasopismo Cognitive Linguistics (lp. 48 oraz 49) w wersji drukowanej posiada ISSN 
wersji drukowanej 0936-5907 oraz w wersji online 1313-3641. ISSN 0267-1905 
przynależy do czasopisma Annual Review of Applied Linguistics (w wersji drukowanej). 
Uprzejmie proszę o wprowadzenie zmian w formularzu i potwierdzenie, jaki tytuł jest 
przedmiotem Zamówienia w lp. 48 oraz 49. 

Odpowiedź 1: Zamawiający zmienia treść w poz. 48 kol. 3 wykazu: 
było: ISSN 0267-1905 
zmienia się na: ISSN 0936-5907 
Zapis w poz. 49 wykazu (wersja online ISSN) pozostaje bez zmian. Podany przez 
Zamawiającego numer figuruje na stronie wydawcy czasopisma i w bazie ISSN Portal. 

Pytanie 2: Czaspismo English Teaching Journal (lp. 50) ukazuje się w wersji drukowanej z numerem 
ISSN 0951-0893. Numer ISSN, który Zamawiający podał w formularzu odpowiada 
tytułowi Cognitive Linguistics (lo. 48 oraz 49). Prosimy o wprowadzenie stosownych 
zmian. 

Odpowiedź 2:  Zamawiający zmienia treść w poz. 50 kol. 3 wykazu: 
było: ISSN 0936-5907 
zmienia się na: ISSN 0951-0893 

Pytanie 3: Czy Zamawiający akceptuje cenę 0 zł w przypadku bezpłatnej wersji online czasopisma 
lub w przypadku bezpłatnej części kompletu? 

Odpowiedź 3:  Zamawiający akceptuje cenę 0,00 zł dla zamawianej wersji online gdy wersja ta 
oferowana jest bezpłatnie w ramach zamówienia wersji drukowanej 
 

Pytanie 4: Czasopismo Centropa (lp. 12) nie ukazuje się od 2015 roku. Prosimy o wykreślenie 
pozycji z listy. 

Odpowiedź 4: Zamawiający usuwa czasopismo z wykazu. 
 

Pytanie 5: Pakiet Francais Dans le Monde+ Recherches et Applications+ Francophonies du Sud (lp. 
9) nie zawiera CD. Prosimy o naniesienie zmian w formularzu. 

Odpowiedź 5:  Zamawiający usuwa zapis „2CD” w poz. 109 wykazu: 

było: Francais dans le Monde (6 num.+2CD + 2 num.de Francophonies + 2 num. 
Recherche et Applications). 



zmienia się na: Francais dans le Monde (6 num. + 2 num.de Francophonies + 2 num. 
Recherche et Applications). 

Pytanie 6: Czasopismo Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków – Litwy (lp. 219) wydawane 
jest bezpłatnie zarówno w wersji drukowanej jak i w wersji online. Prosimy o wykreślenie 
tytułu z przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź 6: Zamawiający usuwa czasopismo z wykazu. 
 
Pytanie 7: Czasopismo Journal of Forensic Sciences (lp. 235) od 2018 dostępne będzie wyłącznie w 

wersji elektronicznej – bezpłatnie w ramach licencji akademickiej. Prosimy o wykreślenie 
pozycji z listy. 

Odpowiedź 7: Zamawiający usuwa czasopismo z wykazu. 
 

Pytanie 8: Czasopismo Kritika (lp. 128) nie jest dostępne w wersji elektronicznej dla instytucji. 
Prosimy o wykreślenie pozycji z listy. 

Odpowiedź 8:  Zamawiający usuwa czasopismo z wykazu. 

Pytanie 9: Według wiedzy Wykonawcy Zamawiający będzie członkiem konsorcjum Cambridge 
University Press w roku 2018. Prosimy o informację, czy tytuły CUP należy wycenić w 
obniżonej cenie DDP. 

Odpowiedź 9:  Zamawiający zmienia treść zapisu w Rozdziale XII punkt 4 SIWZ: 

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, Wiley (25% ceny 
katalogowej) i Cambridge University Press (50% ceny katalogowej). 

Ponadto w kolumnie 5 (DDP) wykazu Zamawiający wpisuje: 
a) 25% ceny katalogowej dla czasopism wydawnictwa Wiley, 
b) 50% ceny katalogowej dla czasopism wydawnictwa Cambridge University Press (CPU) 

 
Pytanie 10: W opisie przedmiotu zamówienia (zał. 4) w kolumnie 5 DDP jest informacja, że rabat 

dla wydawnictwa Wiley wynosi 20% ceny. Uprzejmie prosimy o zmianę na 25% ceny 
gdyż taka jest cena DDP na rok 2018 zgodnie ze zmienioną niedawno polityką wydawcy. 

Odpowiedź 10: Zgodnie z Odpowiedzią 9. 
 
Pytanie 11: Wydawca czasopismo Iskusstvo Kino (lp.34) poinformował, że czasopismo 

najprawdopodobniej nie będzie się ukazywało od 2018 roku. Być może zostanie ono 
wznowione w ciągu przyszłego roku, ale na dzień dzisiejszy nie są w stanie przygotować 
oferty na rok 2018. Prosimy o wykreślenie pozycji z listy. 

Odpowiedź 11: Zamawiający usuwa czasopismo z wykazu. 
 

Zamawiający przekazuje w załączeniu: 
zmieniony Opis przedmiotu zamówienia/Kalkulacja cenowa (Zał. nr 4 do SIWZ) 

z uwzględnieniem ww. zmian. 
 
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach oraz na podstawie art. 38 ust. 6 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 
Zamawiający przedłuża terminy: 



- składanie ofert: do dnia 6.11.2017 r. do godz. 10:00, 

- otwarcie ofert: dnia 6.11.2017 r. o godz. 10:30. 

 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 

Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
 

 
prof. dr hab. Adam Jezierski 
REKTOR 
Uniwersytetu Wrocławskiego 


