PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

Uczestnicy postępowania na prenumeratę czasopism zagranicznych,
znak sprawy DZ-2501/18714/2185/13

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/ 18714/2235/13

Data: 18.09.2013

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. Czasopismo Pig Journal (lp. 32) nie ukazuje się juŜ. Ostatnim numerem jest
numer 69 z maja 2013. Prosimy o wykreślenie czasopisma. Odpowiedź: zamawiający wyraŜa
zgodę.
Pytanie nr 2. Zamawiający podaje dla czasopisma Zoonoses and Public Health (lp. 48) ISSN
0931-1793. Aktualnym numerem ISSN jest numer 1863-1959. Prosimy o zmianę numeru ISSN
na aktualny. Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 3. Według wiedzy Wykonawcy Zamawiający jest członkiem krajowego
konsorcjum Wiley. Prosimy o informację, czy naleŜy wycenić tytuły wydawnictwa Wiley po
cenach DDP? Odpowiedź: Od kilku lat wszystkie licencje konsorcyjne opłacane są przez
Ministerstwo Nauki w ramach licencji krajowej. Korzystamy z dostępu do kolekcji czasopism
zarówno Elsewiera, Springera jak i Wileya, do konsorcjum, którego nie naleŜeliśmy wcześniej.
W naszym rozumieniu wszystkim naleŜą się ceny DDP skoro za licencje konsorcjów płaci
Ministerstwo i daje wolny dostęp instytucjom naukowym w ramach Wirtualnej Biblioteki
Nauki. W związku z powyŜszym, w pkt. 14 siwz opisu kryteriów ceny będzie następujący:
„bezpłatna ilość dostępów on-line dodana do wersji drukowanej czasopism ( poza dostępem
wynikającym z udziału PIWet-PIB w konsorcjum Elseviera, Springera i Wileya ) – 10 %”
Jednocześnie informujemy, iŜ otwarcie ofert zostaje przesunięty, poniŜej podajemy
obowiązujące terminy:
23.09.2013, do godz. 10:00- składanie ofert, 23.09.2013 o godz. 10:30- otwarcie ofert .
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