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Wykonawcy: 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż w 
prenumeracie na 2014 r. czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism  
krajowych  

WYJAŚNIENIA 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwaną dalej „ustawą 
Pzp”, przekazuje następujące informacje w związku z zapytaniami złożonymi w 
przedmiotowym postępowaniu: 

Pytanie: Poz. 26 Human Factors in Ergonomics and Manufacturing 

Tytuł od roku 2014 jest dostępny jedynie w wersji elektronicznej. Czy Zamawiający 
zmienia wersję na elektroniczną, czy wykreśla go z listy przetargowej? 

Odp. Zamawiający, w poz. 26 „Human Factors in Ergonomics and Manufacturing” 
dopisuje wersja „on-line”. 

 

Pytanie: Poz. 46 Journal of Research of the National Institute of Standard 

Tytuł powyższy nie ukazuje się w wersji drukowanej. Dostępna jest bezpłatna 
wersja online w ramach Open Access. Czy Zamawiający wykreśla tytuł z listy, czy 
pozwala na wpisanie ceny 0,00 przy tym tytule? 

Odp. Zamawiający wykreśla powyższy tytuł, poz. 46 w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

Pytanie: Czasopismo Journal of Librarianship and Information Science (załącznik 
nr 1 lp. 38) wydawane jest przez wydawcę Sage Publications Inc. (UK) i posiada 
numer ISSN 0961-0006. Prosimy o poprawienie informacji w SIWZ. 

Odp. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ poz. 38 zmienia numer na ISSN 0961-
0006 i wydawcę (UK) 

 

Pytanie: Czasopismo Journal of Research of the National Institute of Standards 
and Technology  (załącznik nr 1 lp. 46) od 2012 nie ukazuje się w wersji 
drukowanej. Publikacja dostępna jest wyłącznie jako darmowa wersja online na 
stronie wydawcy. Prosimy o wykreślenie pozycji z listy. 

Odp. Zamawiający wykreśla powyższy tytuł, poz. 46 w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

Pytanie: Co Wykonawcy powinni wpisać w tabeli ofertowej w przypadku tytułu 
dostępnego bezpłatnie.  

Odp. Proszę o wpisanie słowa „bezpłatnie”. 

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 


