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Nr sprawy AZP-240/PN-p30/086/2018 

 Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

                 Data 20.11.2018 r. 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 EURO 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na rok 2019 dla jednostek organizacyjnych 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części 

 
 

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
 

 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że w dniu 16.11.2018 r. wpłynęły zapytania od 

Wykonawcy dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do 

wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.  

 

Wykonawca przekazuje informacje dot. tytułów w postępowaniu na dostawę prasy: 

Część I 

Zapytanie 1:  

The Best of Media: Press poz. 2, tabela 2 Bib. Nauk Politycznych – nie ma możliwości prenumeraty czasopisma za 

pośrednictwem firm kolportażowych; 

Odpowiedź na zapytanie 1:  

Zamawiający rezygnuje z prenumeraty czasopisma. 

 

Zapytanie 2: 

PC World poz. 2, tabela 10 Międzywydziałowa Bib. Nauk Mat-Przyrodniczych - wydawnictwo kończy wydawanie czasopisma, 

ostatni numer zostanie wydany w grudniu, będzie to nr 1/2019. 

Odpowiedź na zapytanie 2:  

Zamawiający rezygnuje z prenumeraty czasopisma. 

 

Zapytanie 3: 

Tygodnik Powszechny poz. 20, tabela 14 Bib. Instytutu Filologii Polskiej - od 2019 roku tytuł będzie dostępny jedynie w 

prenumeracie redakcyjnej, bezpośrednio u wydawcy; 

Odpowiedź na zapytanie 3:  

Zamawiający rezygnuje z prenumeraty czasopisma. 

 

Zapytanie 4: 

Nowa Szkoła poz. 6, tabela 15 Bib. Instytutu Pedagogiki i poz. 9, tabela Bib. Wydz. Zamiejscowego – tytuł zawieszony przez 

wydawcę, nie ukazuje się, ostatni numer który się ukazał to 10/2017. 

Odpowiedź na zapytanie 4:  

Zamawiający rezygnuje z prenumeraty czasopisma. 

 

Część II 

Zapytanie 5: 

Tygodnik Powszechny poz. 12, tabela 5 Dział Komunikacji - od 2019 roku tytuł będzie dostępny jedynie w prenumeracie 

redakcyjnej, bezpośrednio u wydawcy; 

Odpowiedź na zapytanie 5:  

Zamawiający rezygnuje z prenumeraty czasopisma. 

 

Zapytanie 6: 

PC World poz. 3, tabela 8 Dział Teleinformatyczny - wydawnictwo kończy wydawanie czasopisma, ostatni numer zostanie 

wydany w grudniu, będzie to nr 1/2019.  
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Odpowiedź na zapytanie 6:  

Zamawiający rezygnuje z prenumeraty czasopisma. 

 

Zapytanie 7: 

Prosimy o usunięcie poniższego zapisu: „W przypadku czasopism opóźnionych wydawniczo prosimy o dostarczenie numerów, 

które ukażą się w roku 2019.” z: 

- wzoru umowy §2. Termin Realizacji Umowy 

- Opisu Przedmiotu Zamówienia Wraz z Wyceną dla Części 1 i 2 punkt 2. 

Wycena dla Państwa wykonywa jest na cały rok, następnie zamówienia u wydawnictw składane są również na cały rok 

kalendarzowy. Większość czasopism jest tytułami specjalistycznymi z których prenumerat nie ma możliwości rezygnacji i musi 

zostać przyjęty cały rocznik po złożeniu zamówienia. Nie ma możliwości uzyskania od większości wydawnictw tylko 

poszczególnych numerów czasopism a nie całego rocznika. Dodatkowo jeżeli wywiązalibyśmy się z pierwszego zapisu w 

podanych miejscach o dostarczeniu Państwu całej prenumeraty za 2019 rok i do tego jeszcze opóźnionych wydań to znacznie 

została by przekroczona wartość umowy. Prosimy o przeanalizowanie zastosowanego zapisu. 

Odpowiedź na zapytanie 7: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zamawiający jednocześnie dołącza zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną dla części 1 - Załącznik 1a 

do SIWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną dla części 2 - Załącznik 1b do SIWZ. 

 
Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści 

niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają 

bez zmian. 

. KUL                           

              Podpisano 

Prorektor  ds. ogólnych 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL 

 


