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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 2020. 

 
INFORMACJA NR 1 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień i zmienia treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

Pytanie nr 1: 
Prosimy o informację, czy w przypadku czasopism zamawianych w wersji print+online, akceptują 
Państwo cenę 0,00 zł przy wersji oferowanej bezpłatnie w ramach danego pakietu? 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający zmienia treść w Rozdziale XII SIWZ dopisując punkt 8 o treści: 
W przypadku czasopism w wersji print+online, Zamawiający akceptuje cenę 0,00 zł przy wersji 
oferowanej bezpłatnie w ramach danego pakietu. 

Pytanie nr 2: 
Prosimy o informację, czy przedmiotem zamówienia w lp. 33 jest tygodnik Time (nr ISSN 0928-
8430)? W specyfikacji podali Państwo ISSN 0268-1056, który przynależy do czasopisma Polin: 
studies in Polish Jewry. 
Odpowiedź nr 2:  
Zamawiający zmienia treść SIWZ. W poz. 33 kol. 3 (ISSN) Załącznika nr 4 Opis przedmiotu 
zamówienia, pn. Time: 
było: 0268-1056, 
zmienia się na: 0928-8430. 

Pytanie nr 3: 
Czasopismo Keesing Journal of Documents & Identity (lp.206) przestanie się ukazywać w maju 
2020. Prosimy o informację, czy wykreślają Państwo pozycję z listy zamawianych czasopism, czy 
należy wycenić prenumeratę na okres styczeń- kwiecień 2020 (2 wydania). 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający zmienia treść SIWZ. W poz. 206 kol. 2 (Tytuł czasopisma) Załącznika nr 4 Opis 
przedmiotu zamówienia: 
było: Keesing Journal of Documents & Identity 
zmienia się na: Keesing Journal of Documents and Identity, cena za okres styczeń-kwiecień 
2020. 

Pytanie nr 4: 
Dotyczy tytułu z lp.33 – Time. Podany nr ISSN odnosi się do tytułu innego niż wymieniony. Prosimy 
o informację czy należy wycenić czasopismo Time, czy tytuł do którego odnosi się podany nr ISSN, 
czyli Polin. 
Odpowiedź nr 4: 
Zgodnie z Odpowiedzią 2. 

Pytanie nr 5: 
Dotyczy tytułu z lp.66 – Zeitschrift fur Literaturwissenschaft und Linguistik – LiLi, issn 0049-8653. 
Według informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki 
(http://vls.icm.edu.pl/zasady/2019/Springer/Springer_tytuly_aktywne_2019.xlsx) w roku 2019 ten 



tytuł jest objęty licencją krajową Springer (numer produktu u wydawcy: 41244) a zatem także 
prawem do prenumeraty DDP. Prosimy o dodanie zapisu „25% ceny (Springer)”. 
Odpowiedź nr 5: 
Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. dodaje zapis „25% ceny (Springer)” w poz. 66 Zeitschrift fur 
Literaturwissenschaft und Linguistik - LiLi, kol. 5 (DDP) Zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia. 
 

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 2019 r. poz. 1843) 
Zamawiający przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 12.11.2018 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 12.11.2018 r. o 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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