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Wszyscy uczestnicy postępowania
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na Prenumeratę prasy krajowej
i zagranicznej w wersji papierowej oraz elektronicznej dla Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów na 2021 rok – 4 części zamówienia informuję, że wpłynęły
zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:
Pytanie Nr 1 dotyczy Części II zamówienia – Prasa krajowa w wersji elektronicznej
Tytuły prasowe wydawnictwa Wolters Kluwer Polska zgodnie z decyzją wydawcy
prenumerata na 2021 rok będzie możliwa do wykupienia tylko bezpośrednio u wydawcy, nie
będzie realizowana sprzedaż przez dystrybutorów w związku z powyższą decyzja wydawcy
proszę o wykreślenie czasopism: Europejski Przegląd Sądowy, Glosa-Prawo Gospodarcze
w Orzeczeniach i Komentarzach, Państwo i Prawo, Przegląd Prawa Handlowego, Przegląd
Prawa Publicznego, Przegląd Sądowy, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
(ZNSA), ISSN 1734-803X.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającą na usunięciu z części II
zamówienia – Prasa krajowa elektroniczna wydawnictw Wolters Kluwer Polska
i przeniesieniu ich do części V zamówienia. Wprowadzono również w Części II SIWZ lit. A
pkt 1.2. warunek udziału w postępowaniu w zakresie V części zamówienia. W związku
z wprowadzonymi zmianami, zmianie odpowiednio uległ Opis przedmiotu zamówienia dla II
części zamówienia – Prasa krajowa elektroniczna (Załącznik Nr 1 do SIWZ) oraz Formularz
ofertowy dla II Części zamówienia (Załącznik Nr 6 do SIWZ) poprzez dodanie Opisu
przedmiotu zamówienia dla V Części zamówienia – Prasa krajowa Wydawnictwa Wolters
Kluwer Polska w wersji elektronicznej oraz Formularza ofertowego dla V części zamówienia.
Pytanie Nr 2 dotyczy Części II zamówienia – Prasa krajowa w wersji elektronicznej
Dostęp do serwisu PB Forecast Makro UE wydawnictwa Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.
zgodnie z decyzją wydawcy możliwa jest do wykupienia tylko bezpośrednio u wydawcy, nie
będzie realizowana sprzedaż przez dystrybutorów w związku z powyższą decyzja wydawcy
proszę o wykreślenie czasopisma PB Forecast Makro UE.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że wykreśla z Opisu przedmiotu
zamówienia dla II Części zamówienia- Prasa krajowa elektroniczna czasopismo PB Forecast
Makro UE .
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Pytanie Nr 3 dotyczy IV części zamówienia – Prasa zagraniczna w wersji elektronicznej
tytułu „Warentest” w wersji elektronicznej:
Czy należy wycenić tytuł „test.de-Flatrate” – licencja dla 1 osoby, gdzie wydawcą jest
Stiftung Warentest? Proszę o potwierdzenie.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia
jest wskazane czasopismo.
Jednocześnie Zamawiający informuję iż modyfikuje ilość dostępów dla wydawnictwa
Warentest w pozycji 9 Wykazu tytułów prasy zagranicznej w wersji elektronicznej (Załącznik
Nr 6 do SIWZ część IV) oraz w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części IV (Załącznik Nr 1
do SIWZ) w następujący sposób:
Było:
Warentest: 2 (ilość dostępów)
Jest:
Warentest 1 (ilość dostępów).
Pytanie Nr 4 dotyczy IV części zamówienia – Prasa zagraniczna w wersji elektronicznej
tytuł European Competition Law Review (ECLR), ISSN: 0144 – w wersji elektronicznej;
otrzymaliśmy informację o możliwości prenumeraty czasopisma w wersji elektronicznej,
dostęp wymaga zainstalowania aplikacji Proview.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami
Załącznika Nr 1 do SIWZ w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Część II Prasa
w wersji elektronicznej” w punkcie 9 Zamawiający wyraźnie określił iż: „Wykonawca
dostarczy oprogramowanie aplikacyjne służące do czytania prasy w wersji elektronicznej oraz
przeszkoli na swój koszt wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika z zakresu instalacji
i obsługi aplikacji świadczącej dostęp do wydań elektronicznych. Wykonawca będzie
dostarczał na bieżąco potrzebne aktualizacje użytkowanej aplikacji. Wykonawca wdroży
w siedzibie Zamawiającego oprogramowanie aplikacyjne do pobierania i odczytywania prasy,
przynajmniej na 5 dni przed rozpoczęciem prenumeraty”.
Powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści SIWZ. Zamawiający do odpowiedzi załącza
nową Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uwzględniającą wprowadzone zmiany
oraz wprowadzenie dodatkowej – V części zamówienia. Dotychczasowy termin składania
oraz otwarcia ofert ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 25 listopada 2020 roku
do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 25 listopada 2020 r. godz. 11:30.
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