
 

 

 
 

BZP.2410.14.2017.JS                                                  Wrocław 30 października 2017 r. 

 

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 
 

Dotyczy:  Postępowania nr BZP.2410.14.2017.JS prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Prenumerata 
zagranicznych czasopism naukowych w roku 2018 dla Biblioteki Wydziału 
Matematyki i Informatyki.” 

 

 

 Uniwersytet Wrocławski jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 

postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, i udziela na nie 

odpowiedzi w trybie o artykuł 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

zmienia treść SIWZ w trybie art. 38 ust 4: 

 
Pytanie nr 1 
Czy akceptują Państwo cenę 0,00 zł w przypadku tytułów zamawianych w wersji 
print+online, gdzie cena za dostęp online zawarta jest w cenie wersji drukowanej, a więc 
wynosi 0,00 zł. 
 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający akceptuje cenę 0,00 zł w szczególności w przypadku tytułów zamawianych 
w wersji print+online, gdzie cena za dostęp online zawarta jest w cenie wersji 
drukowanej, a więc wynosi 0,00 zł. 
 
Pytanie nr 2 
Czasopismo Journal of Topology (lp. 52 oraz 53) nie jest objęte rabatem DDP. Prosimy o 
informację czy Zamawiający podtrzymuje zamówienie wersji drukowanej (lp. 52) w 
pełnej cenie oraz wersji oraz wersji online (lp. 53) jako dodatek do wersji drukowanej. 
 
Odpowiedź nr 2 
Tak, Zamawiający podtrzymuje zamówienie wersji drukowanej (lp. 52) w pełnej cenie 
oraz wersji online (lp. 53) jako dodatek do wersji drukowanej pomimo tego, że 
czasopismo nie jest objęte rabatem DDP. W załączniku nr 4 do SIWZ (Opis przedmiotu 
zamówienia/Kalkulacja cenowa) w pozycji 52 i 53 Zamawiający wykreśla zapis o 
przysługującym rabacie 20% ceny (Wiley).  
 

 Pytanie nr 3 

Załącznik nr 4 poz. 52 i 53 Journal of Topology – tytuł nie jest włączony do licencji 
krajowej wydawnictwa Wiley. Prosimy o usunięcie zapisów o cenie DDP.  
  

Odpowiedź nr 3  
 
 Odpowiedź jak na pytanie nr 2  



Pytanie nr 4  

Załącznik nr 4 poz. 63 - Proceedings of the London Mathematical Society- prosimy o zmianę 
zapisu o wysokości DDP na 25% zgodnie z polityką cenową wydawcy na 2018 rok. 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający zmienia zapis Załącznika nr 4 do SIWZ (Opis przedmiotu 

zamówienia/Kalkulacja cenowa) w  poz. 63 - Proceedings of the London Mathematical Society - 
o wysokości DDP z 20% ceny (Wiley) na 25% ceny (Wiley). 

 

Zamawiający przekazuje w załączeniu Opis przedmiotu zamówienia/Kalkulację 

cenową – zmieniony załącznik nr 4 do SIWZ zawierający wszystkie zmiany wymienione w 

informacji nr 1. 

 

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 10.11.2017 r. do godz. 10:00 

- termin otwarcia ofert: 10.11.2017 r. o godz. 10:30  
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   Uniwersytetu Wrocławskiego 
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