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40- 007 KATOWICE 

NIP 634-019-71-34;   

REGON 000001347 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 NR DZP.381.083.2020.DW 

 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – 

 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego nr DZP.381.083.2020.DW o wartości zamówienia poniżej kwoty 214.000 € pn.  

„Prenumerata czasopism naukowych zagranicznych w latach 2021-2022, wraz z dostępem 

online do wersji elektronicznej wybranych czasopism”. 

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy 

 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), 

zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na dwa (2) dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków 

zamówienia (zwanej dalej także SIWZ), bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana 

na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących 

wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

 

Dotyczy lp. 55 Journal of Petrology – czasopismo zmieniło format na online only. Prosimy o zmianę formatu na 

liście tytułów. 

https://academic.oup.com/petrology/subscribe 

 

Odpowiedź 1: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 4 z dnia 04.09.2020 r. 

 

Pytanie 2: 

 

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ odnośnie zakazu oferowania czasopism w postaci plików pdf 

(SIWZ, II. Ust.1 pkt 1). Większość czasopism elektronicznych udostępnianych online ma postać artykułów albo 

całych zeszytów w formacie pdf. Czy Zamawiający rzeczywiście chce wykluczyć z oferty te czasopisma, które są 

udostępnianie przez wydawców w serwisach internetowych w formacie pdf, czy może raczej chodzi o 

niedopuszczenie oferowania czasopism, które nie są dostępne online, lecz są przesyłane jako załącznik pocztą 

elektroniczną? 

https://academic.oup.com/petrology/subscribe
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Odpowiedź 2: 

 

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza zaoferowania przez Wykonawcę czasopism, które nie są dostępne 

online, lecz są przesyłane jako załącznik pocztą elektroniczną. 

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści 

SIWZ w następujący sposób: 

 

1. Rozdział II ust. 1 pkt 1) SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Przedmiotem zamówienia jest prenumerata i dostawa do Zamawiającego zaprenumerowanych czasopism 

naukowych zagranicznych (zwanych dalej „czasopismami”) w latach 2021 - 2022, wraz z dostępem online do 

wersji elektronicznej wybranych czasopism (Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przez Wykonawcę 

czasopism, które nie są dostępne online, lecz są przesyłane jako załącznik pocztą elektroniczną). W ramach 

przedmiotu umowy Wykonawca zapewni kompleksową obsługę celną dostaw czasopism objętych 

prenumeratą. Obsługa celna będzie wliczona w ostateczną cenę oferty, Zamawiający nie będzie ponosił 

żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu” 

2. Rozdział II ust. 5 pkt 2) lit. c) SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„dostęp do czasopism on-line będzie realizowany zgodnie z warunkami określonymi dla Zamawiającego przez 

wydawcę czasopisma. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przez Wykonawcę czasopism, które nie są 

dostępne online, lecz są przesyłane jako załącznik pocztą elektroniczną.” 

3. Rozdział XI ust. 1 pkt 2) lit. c) SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający w kryterium „dostęp do czasopism online” (O) przyzna punkty, jeżeli Wykonawca zaoferuje 

dodatkowy darmowy dostęp online do czasopism wskazanych w ust. 2 formularza oferty. Zamawiający nie 

będzie przyznawał punktów, w przypadku czasopism wskazanych w ust. 2 Formularza oferty, gdzie dostęp  

online do czasopism jest obligatoryjny oraz w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasopism, które 

nie są dostępne online, lecz są przesyłane jako załącznik pocztą elektroniczną. Ocena dla tego kryterium 

będzie dokonana na podstawie informacji zawartych w ust. 9  formularza oferty (załącznik nr 1A), według 

poniższych zasad: 

- do 10 darmowych dostępów online do czasopism – 5 pkt. 

- od 11 do 30 darmowych dostępów online do czasopism – 10 pkt. 

- od 31 do 50 darmowych dostępów online do czasopism – 15 pkt. 

- od 51 do 70 darmowych dostępów online do czasopism – 20 pkt. 

- powyżej 71 darmowych dostępów online do czasopism – 25 pkt. 

 

4. Załącznik nr 1A do SIWZ (formularz oferty) przypis dolny nr 5  otrzymuje brzmienie: 

„Darmowy dostęp online do czasopism stanowi trzecie obok ceny kryterium oceny ofert. Poza wymaganymi 

dostępami online do czasopism (nie punktowanymi) , wskazanych w ust. 2 formularza oferty, Wykonawca 

może zaoferować w zakresie innych pozycji również dostęp online zyskując dodatkowe punkty. W przypadku 

zaoferowania przez Wykonawcę czasopism, które nie są dostępne online, lecz są przesyłane jako załącznik 
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pocztą elektroniczną, Wykonawca nie otrzyma punktów w ramach ww. kryterium oceny ofert. Szczegóły 

przyznawania punktów w kryterium dostęp online do czasopism zawiera rozdział XI SIWZ”. 

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  

W związku z tym, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zgodnie z  art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zamieszcza ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 
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