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Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą 
elektroniczną wg rozdzielnika 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 4 
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 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytanie nr 1: Wydawca Kartographische Nachrichten (lp. 140), poinformował nas, że od 2019 nie 
będzie już wydawał tego tytułu. Na obecną chwilę nie wiadomo jeszcze kto będzie wydawał 
czasopismo i czy w ogóle będzie publikowane. W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o 
wykreślenie tytułu z formularza ofertowego. 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający usuwa ww. czasopismo z wykazu, poz. 140. 
 
Pytanie nr 2: Tytuły Economic Journal oraz Econometrics Journal (lp. 2018) od 2019 roku zmieniają 
wydawcę na Oxford University Press i nie będą objęte rabatem konsorcyjnym. Prosimy o 
potwierdzenie, czy podtrzymują Państwo chęć zamówienia ww. tytułów w pełnej cenie. 
Odpowiedź nr 2: Zamawiający usuwa ww. czasopisma z wykazu, poz. 218. 
 
 

Ponadto Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez 
dodanie pozycji nr 240 w Załączniku nr 4 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia/Kalkulacja 
cenowa) tj. dodanie następującego czasopisma: 

Tytuł czasopisma: Chemistryselect Basic Access License 
ISSN: 2365-6549 
Format: online 

 
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 ze 
zm.) Zamawiający przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 5.11.2018 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 5.11.2018 r. do godz. 10:30 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 

Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
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