
 
 

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 17 listopada 2010 r.  

 

Pytanie 1  
Czy w wykazie czasopism zagranicznych przeznaczonych do prenumeraty w roku 2011-2012, w 

kolumnie cena netto (wersja drukowana, wersja elektroniczna) należy wpisać cenę za rok 2011, czy za 

rok 2011 i 2012 łącznie? 

Odpowiedź  
W kolumnie cena netto (wersja drukowana, wersja elektroniczna) należy wpisać łączną cenę za rok 

2011 i 2012. 

 

Pytanie 2  
Jaką cenę OGÓŁEM NETTO należy wpisać w podsumowaniu znajdującym się pod wykazem 

czasopism do prenumeraty? Czy ma to być cena łączna za wersje drukowane, czy za wersje online czy 

może łącznie za druk+online? 

Odpowiedź  
Zamawiają oczekuje tylko jednej wersji tzn. – płatej.. Najlepiej online. Jeśli wersja drukowana jest do 

niej dodawana bezpłatnie, to takiej oczekujemy, albo odwrotnie. Wtedy w jednej z rubryk trzeba 

wstawić zero. 

 

Pytanie 3  

Czy intencją Zamawiającego jest otrzymanie ofert wariantowych na wersję drukowaną / wersję 

online, przy czym w kolumnie Online powinna znaleźć się całkowita wartość dostępu online, 

nabywanego niezależnie od zakupu wersji drukowanej?  

Czy jednak należy wycenić wersję online jako dodatek do wersji print? 

Odpowiedź  
Patrz odp. na pytanie 2. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. Jeśli czasopismo jest 

dostępne w wersji online, to tylko takiej wersji oczekuje Zamawiający, chyba, że wersja online jest 

dodawana bezpłatnie tylko w przypadku zakupu wersji drukowanej, to wtedy chcemy kupić tę wersję 

drukowaną, aby mieć dostęp do wersji online także. Chyba, że obie wersje są sprzedawane tylko w 

pakiecie i każda z nich jest jest wyceniona osobno. 

 

 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. 

 

 

Puławy, 22.11.2010 r. 

 

       Przewodniczący Komisji Przetargowej 

        Waldemar Wawer 

 


