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WYJAŚNIENIA nr 1 DO SIWZ
Informujemy, iŜ postępowaniu na prenumeratę czasopism zagranicznych wpłynęły zapytania ze
strony wykonawców. PoniŜej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:
Pytanie nr 1 Lista tytułów do prenumeraty w roku 2013 zawiera m.in. czasopisma posiadające
jednocześnie numer ISSN (stawka VAT 8%) jak i ISBN (stawka VAT 5%). W celu uniknięcia
rozbieŜności w zaoferowanych stawkach VAT przez Wykonawców i zapewnienia zasady
porównywalności ofert, prosimy o informację jaką stawkę VAT naleŜy zastosować w przypadku
tytułu opatrzonego numerem ISSN i ISBN. Odpowiedź: W przypadku czasopism posiadających
równocześnie nr ISSN i nr ISBN naleŜy zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami.
Pytanie nr 2 Czasopismo Reviews of Environmental Contamination and Toxicology (lp. 43)
ukazuje się nieregularnie: w roku 2012 zostało opublikowanych 6 woluminów, w roku 2011: 5
woluminów. Na obecną chwilę wydawca nie podaje, ile dokładnie woluminów ukaŜe się w
przyszłym roku. Prosimy zatem o informację ile woluminów naleŜy wycenić w ramach
prenumeraty na rok 2013. Odpowiedź: Prosimy o wycenę ilości tomów rocznika 2013, zgodnie z
planem wydawniczym wydawnictwa na rok 2013.
Pytanie nr 3 Otrzymaliśmy informację od wydawcy Elsevier, Ŝe w 2013 roku na poniŜsze tytuły
nie będą przysługiwały ceny DDP: Veterinary Microbiology (lp. 53), Comparative Immunology
Microbiology and Infectious Diseases (lp. 15), Veterinary Parasitology (lp. 56), Journal of Trace
Elements in Medicine and Biology (lp. 32).
Czy Ŝyczą sobie Państwo wycenę tych publikacji w pełnych cenach, czy usuwają tytuły z listy
przetargowej? Odpowiedź: JeŜeli Wydawnictwo Elsevier nie zastosuje ceny DDP na następujące
tytuły: Veterinary Microbiology (poz.53), Comparative Immunology Microbiology and Infectious
Diseases (poz.15), Veterinary Parasitology (poz.56), Journal of Trace Elements in Medicine and
Biology (poz.32), to prosimy o wycenę według cen ogólnie obowiązujących.
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Pytanie nr 4 Prenumerata online czasopisma New England Journal of Medicine (lp. 38) moŜliwa
jest w dwóch wersjach:
-dla 5 uŜytkowników – 5 konkretnych komputerów ( w tym modelu Klient otrzymuje takŜe wersję
drukowaną czasopisma)
-site license (dostęp sieciowy dla nieograniczonej liczby adresów IP Instytutu).
Prosimy o informację, czy naleŜy wycenić wersję print+online do 5 uŜytkowników czy site
license. Odpowiedź: Czasopismo New England Journal of Medicine w wersji online (poz. 38)
usuwamy z listy przetargowej.
Pytanie nr 5 Informujemy, Ŝe publikacja Reviews of Environmental Contamination and
Toxicology (Załącznik nr 1, poz. 43) nie jest dostępna w prenumeracie. Wydawca publikuje
zmienną liczbę tomów w kaŜdym roku i kaŜdy z tomów jest wyceniany i kupowany osobno. W
ciągu ostatnich 10 lat wydawca publikował od 1 do 8 tomów rocznie, co skutkowało m.in.
zmianami w wartości kaŜdego rocznika sięgającymi spadków o 75% (rok do roku) i wzrostów o
260% (rok do roku). PoniewaŜ w tym momencie nie wiadomo ile dokładnie tomów zostanie
opublikowanych w 2013 roku (na razie w przygotowaniu są 4 tomy), to poprosimy o określenie ile
tomów naleŜy wycenić w ofercie. Odpowiedź: Prosimy o wycenę ilości tomów rocznika 2013,
zgodnie z planem wydawniczym wydawnictwa na rok 2013.
Pytanie nr 6 W Załączniku nr 1 wymienionych jest 7 tytułów publikowanych przez tego wydawcę:
poz. 10. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology
poz. 17. Equine Veterinary Journal+Equine Veterinary Education /cena wspólna/
poz. 25. Journal of Applied Microbiology (+Letters)
poz. 28. Journal of Fish Diseases
poz. 35. Journal of Veterinary Pharmacology Therapeutics
poz. 49. Transboundary and Emerging Diseases
poz. 60. Zoonoses and Public Health
Prosimy o informację, czy wymienione publikacje naleŜy zaoferować w cenie DDP. Odpowiedź:
prosimy o zaoferowanie w/w publikacji w cenie DDP.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Informujemy, iŜ zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na prenumeratę czasopism
zagranicznych. PoniŜej podajemy obowiązujące terminy:
składanie ofert- 25.09.2012, do godz. 10:00
otwarcie ofert- 25.09.2012, o godz. 10:30

Uwaga ! w załączniku nr 2 wykreśla się następujący zapis: Jesteśmy świadomi, Ŝe w
przypadku odmowy podpisania umowy na warunkach podanych w niniejszej ofercie wniesione
przez naszą firmę wadium przepada na rzecz zamawiającego.
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