
Warszawa, dnia 27.11.2012 r. 

 

TO/ZP-24/2012 

 

Wykonawcy: 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż w 
prenumeracie czasopism zagranicznych i krajowych w 2013 r.  

 

WYJAŚNIENIA 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej 
„ustawą Pzp”, przekazuje następujące informacje w związku z zapytaniami złożonymi w 
przedmiotowym postępowaniu: 

Pytanie 

Pragniemy poinformować, że czasopismo z pozycji nr 16 (Complexity, ISSN 1076-
2787) należy do kolekcji czasopism elektronicznych Wiley-Blackwell dostępnej w 
ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (dalej: WBN). Zgodnie z zapisem w SIWZ macie 
Państwo dostęp do czasopisma w ramach WBN, nie ma zatem potrzeby 
prenumerowania tego tytułu. Prosimy o usunięcie go z przetargu. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla powyższy tytuł, poz. 16 w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

Pytanie 

Pragniemy poinformować, że czasopismo z pozycji nr 67 (Stress and Heath, ISSN 
1532-3005) w 2013 r. dostępne jest tylko w wersji elektronicznej. Ponieważ tytuł 
ten, podobnie jak czasopismo Complexity jest dostępne w kolekcji czasopism 
elektronicznych Wiley-Blackwell w ramach WBN, to nie ma potrzeby dodatkowego 
kupowania prenumeraty. Prosimy o usunięcie tego tytułu z przetargu. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla powyższy tytuł, poz. 67 w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

Pytanie 

Zgodnie z informacją od wydawcy (Emerald Publishing) na 2012 r. CIOP uzyskał 
prawo do prenumeraty czasopisma z pozycji nr 29 (International Journal of 
Clothing Science and Technology, ISSN 0955-6222) z 65% rabatem, ze względu na 
prenumeratę kolekcji czasopism zawierającej ten tytuł. Ponieważ taka kolekcja nie 
znalazła się ani w zeszłorocznym ani w obecnym przetargu, a warunkiem 
uzyskania tak bardzo obniżonej ceny jest jej zakup, prosimy o informację, czy 
CIOP zamierza odnowić prenumeratę kolekcji czasopism Emerald na 2013 r. 
Prosimy wziąć przy tym pod uwagę, że pełna cena katalogowa ww tytułu to aż 
13.129 EUR netto, więc możliwość zaoferowania prenumeraty tego tytułu w cenie 
odpowiadającej 35% wartości przez oferenta posiadającego pozaprzetargową 
wiedzę odnośnie kontynuacji prenumeraty kolekcji czasopism Emerald, przesądza 
o wyniku całego postępowania. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla powyższy tytuł, poz. 29 w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

Pytanie 

Rzeczpospolita Pren Plus /2/ - od 2013 r. wydanie PLUS będzie wyceniane 
włącznie z miesięcznikiem SUKCES, proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie 
do formularza cenowego w/w miesięcznika. 



Odpowiedź: Zamawiający z poz. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ wykreśla Pren Plus. W 
pozycji pozostaje tytuł „Rzeczpospolita” pakiet podstawowy, w ilości 17 egzemplarzy. 

 

Pytanie 

Inspektor Pracy /26/ - tytuł bezpłatny dystrybuowany wyłącznie przez Główny 
Urząd Państwowej Inspekcji Pracy wysyłany do wyselekcjonowanej grupy 
odbiorców, w związku z powyższym proszę o wykreślenie pozycji z formularza 
cenowego z braku możliwości pośrednictwa. Z pozyskanej informacji z GUPIP 
tytuł jest wysłany do Państwa bezpośrednio. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla powyższy tytuł, poz. 26 w Załączniku nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie 

Kadra Kierownicza w Administracji /29/ - tytuł od 2013 r. nie będzie ukazywał się, 
proszę o wykreślenie pozycji z formularza cenowego. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla powyższy tytuł, poz. 29 w Załączniku nr 2 do SIWZ. 

 

Jednocześnie, Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp, modyfikuje 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu w ten 
sposób, że zmienia terminy: 

a) składania ofert – na dzień 30 listopada 2012 roku, godz. 10:00; 
b) otwarcia ofert – na dzień 30 listopada 2012 roku, godz. 10:30. 

 
Oferta winna być opisana następująco: 

 
Nazwa (firma) wykonawcy 
Adres wykonawcy 

Centralny Instytut Ochrony Pracy –  
Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Czerniakowska 16 
00-701 Warszawa 

 
„Oferta na sprzedaż w prenumeracie czasopism zagranicznych/krajowych w 2013 r., Część …..”  

 
Nie otwierać przed dniem 30 listopada 2012 r., godz. 10.30 

 
Termin związania ofertą rozpocznie się więc z upływem zmienionego terminu składania ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


