
Wszyscy Wykonawcy 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa czasopism 

zagranicznych do Biblioteki Naukowo-Technicznej INS w trybie prenumeraty na 

2011 i 2012 r. Nr sprawy INS/NO-71/2010. 

Na podstawie art. 38 ust. 1, pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j.Dz.U.2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm) Zamawiający - Instytut Nawozów 
Sztucznych udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę dnia  
16 listopada 2010 r. 

 
 
Pytanie 1 
Prawdopodobieństwo zmiany stawek VAT 
Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy zapis projektu umowy §2 ust. 9 dotyczy również możliwości 
zmiany stawki i kwoty podatku VAT. 
Jeśli nie Wykonawca prosi o dodanie sformułowania dopuszczającego zmianę kwoty brutto 
umowy jeżeli nastąpi zmiana stawek VAT.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ – umowa Nr INS/NO-71/2010, § 2 ust. 9  i w ogłoszeniu o 
zamówieniu Nr 365440–2010 – przewidział możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
§ 2 ust. 9  „Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających 
wpływ na realizację zamówienia”.  
 
Zgodnie z powyższym, może dojść do zmiany wynagrodzenia określonego w umowie w sprawie 
zamówienia publicznego z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT bez konieczności 
zamiany umowy, gdyż z samej treści umowy zawartej przez strony wynika, że Zamawiający 
przewidział możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy. 
Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie podlegało automatycznej waloryzacji odpowiednio 
o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania 
obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie 
ustalana  każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia 
faktury (powstania obowiązku podatkowego). 
Reasumując, Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty brutto umowy, jeżeli nastąpi zmiana stawek VAT. 
 

Pytanie 2 
FTE 
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie aktualnego FTE Zamawiającego. 

 
Odpowiedź 
FTP Zamawiającego to  40 osób. 

 
 
 
Pytanie 3 
Konsorcja 
Wykonawca zwraca się z prośbą o poinformowanie czy Zamawiający będzie należał w roku 
2011 do konsorcjów czasopism online, jeśli tak to do jakich, oraz czy w związku z tym 
przysługują Zamawiającemu specjalne obniżone ceny na tytuły dostępne poprzez te konsorcja? 



 
Odpowiedź 
W 2011r. Instytut Nawozów Sztucznych nie będzie należał do konsorcjów czasopism online. 

 
Pytanie 4 
Czasopisma dostępne tylko w wersji drukowanej 
Zgodnie z wiedzą Wykonawcy pozycje:  
- Chimiceskaja Promyslennost (poz. 4), 
- Hopfen Rundschau (poz. 6), 
- Izvestija VUZ. Ser.: Chimija i Chimiceskaja Technologija (poz. 9), 
- Kinetika i Kataliz (poz. 12), 
- MacTech Magazine (poz. 13), 
- Zurnal Prikladnoj Chimii (poz. 17) 
dostępne są tylko w wersji drukowanej.  
Czy Zamawiający chce zamówić powyższe tytuły właśnie w wersji drukowanej? 

 
Odpowiedź 
Tak, Zamawiający chce zamówić te tytuły (dostępne tylko w wersji drukowanej). 
 
Pytanie 5 
Chemical Engineering + Buyers Guide – pozycja 2 
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie informacji dla ilu jednoczesnych użytkowników w 
dostępie online Zamawiający chce zamówić powyższy tytuł.  

 
Odpowiedź 
Z tytułu "Chemical Engineering + Buyers Guide" dostępnego online może jednocześnie 
korzystać 3-5 użytkowników. 
 
Pytanie 6 
Hydrocarbon Processing – pozycja 7 
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie informacji dla ilu jednoczesnych użytkowników w 
dostępie online Zamawiający chce zamówić powyższy tytuł. 
 

Odpowiedź 
Z tytułu "Hydrocarbon Processing" dostępnego online może jednocześnie korzystać 3-5 
użytkowników. 

 
Pytanie 7 
Szczegóły dotyczące wyceny 
Czy Zamawiający akceptuje umieszczenie ceny 0 (zero), przy tytułach, dla których jedna z 
wersji (print albo online) jest bezpłatnym dodatkiem do drugiej wersji. 
Oznacza to, iż Wykonawca wyceniłby tylko wersję płatną.  

 
Odpowiedź 
Zamawiający akceptuje umieszczenie ceny (zero) przy tytułach, dla których jedna z wersji (print 

albo online) jest bezpłatnym dodatkiem do drugiej wersji. Wykonawca wycenia wówczas tylko 

wersję płatną. 
  

 
Pytanie 8 (zadane dnia 17 listopada 2010 r.) 

W związku z ogłoszonym przetargiem na dostawę czasopism zagranicznych dla Instytutu 
Nawozów Sztucznych w Puławach w latach 2011-2012 pragnę poinformować, że czasopismo: 
  



Chemical Engineering Progress 
ISSN 1945-0710 
(poz. 3 opisu przedmiotu zamówienia) 
nie jest dostępne w wersji "online only" (vide załączona kopia odpowiedzi od wydawcy). 
  
AIChE dystrybuuje w/w tytuł w jedenj z dwóch opcji: 
1) tylko druk 
2) druk + online 
Prosimy o informację, którą z powyższych opcji należy wycenić w ofercie. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający decyduje się na wersję "tylko druk". 

 
 

Odpowiedzi Zamawiającego wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa czasopism zagranicznych do Biblioteki 

Naukowo-Technicznej INS w trybie prenumeraty na 2011i 2012 r., Nr sp. INS/NO-71/2010  

i stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

17.11.2010 r. 


