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nr postępowania: BZP.2710.12.2020.BO 

Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie internetowej 
zamawiającego) 

Dotyczy:  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
pod nazwą: Prenumerata zagranicznych czasopism naukowych w roku 2021. 

 
 

INFORMACJA NR 2. 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 1. Dotyczy tytułu z lp.198 - Keesing Journal of Documents & Identity.  
Czasopismo nie jest już wydawane. Prosimy o usunięcie tytułu z przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź 1: Zamawiający usuwa z Opisu przedmiotu zamówienia czasopismo lp. 198 - Keesing 
Journal of Documents & Identity. 
 
Pytanie 2. Dotyczy tytułów z lp.14 – Imago Mundi, Lp.153 – Art Bulletin + Art Journal, Lp.181 – 
West European Politics. 
Zgodnie z informacją uzyskaną od przedstawiciela wydawnictwa Taylor&Francis, nie przysługuje 
Państwu cena DDP na wymienione tytuły. Prosimy o informację, czy należy wycenić je w pełnej 
cenie.: 
Odpowiedź 2: Jako sybskrybentowi pakietu Social Sciences&Humanities przysługuje nam prawo 
prenumeraty czasopism: Art Bulletin+Art Journal, Imago Mundi i West European Politics  w cenie 
DDP i tak proszę wycenić te tytuły 
 
Pytanie 3. Poz. 198 „Keesing Journal of Documents and Identity”, czasopismo nie ukazuje się od 
kwietnia 2020. Czy wykreślają Państwo czasopismo z listy? 
Odpowiedź 3: Zgodnie z Odpowiedzią 1. 
 

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach oraz na podstawie art. 12a ust. 1 
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 29.10.2020 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 279.10.2020 r. o godz. 10:30. 

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

Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
 
 

mgr Barbara Starnawska 
DYREKTOR GENERALNY 


