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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 EURO 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i 
elektronicznej dla Biblioteki Głównej i Bibliotek Specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie 
oraz Biblioteki Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli na rok 2019. 

WYJAŚNIENIE 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 dn. 05.11.2018 r. wpłynęły zapytania od 
Wykonawcy dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść pytań  
i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania: 
 
Zapytanie 1.  
KRONOSCOPE poz.134 – tytuł jest oferowany tylko w wersji online. Prosimy o zmianę formatu na liście tytułów. 
Odpowiedź 1:  
Na liście tytułów format w poz.134 KRONOSCOPE zostaje przez Zamawiającego zmieniony na „Tylko online.” 
 
Zapytania 2.  
LIAS poz.135 – tytuł jest oferowany jako print+online. Prosimy o zmianę formatu na liście tytułów. 
Odpowiedź 2:  
Na liście tytułów format w poz.135  LIAS zostaje przez Zamawiającego zmieniony na „Druk + online.” 
 
Zapytanie 3. 
MAISON DIEU poz.138 – tytuł jest oferowany w wersji drukowanej, a wcześniejsze numery są dostępne bezpłatnie na portalu Gallica 

(portal Francuskiej Bilbioteki Narodowej). Prosimy o zmianę formatu na liście tytułów. 
Odpowiedź 3:  
Na liście tytułów format w poz. 138  MAISON DIEU zostaje przez Zamawiającego zmieniony na „Druk.” 
 
Zapytanie 4. 
MEDIAEVISTIK poz.141 – tytuł jest dostępny w wersji online jako Open Access. Prosimy o wykreślenie tytułu z listy. 
Odpowiedź 4:  
Na liście tytułów poz. 141 MEDIAEVISTIK  zostaje przez Zamawiającego usunięta.  
 
Zapytanie 5. 
MUSIKFORSCHUNG poz.147 – wersja online nie będzie dostępna w roku 2019 (jest w przygotowaniu, może od roku 2020 lub 

później). Prosimy o zmianę formatu na liście tytułów. 
Odpowiedź 5:  
Na liście tytułów format w poz. 147  MUSIKFORSCHUNG przez Zamawiającego zmieniony na „Druk.” 
 
Zapytanie 6. 
ZEITSCHRIFT FUER RECHTSPOLITIK poz.241 – Zamawiający określił format jako “tylko wersja drukowana + online”. Według wiedzy 

Wykonawcy dostęp online do artykułów czasopisma jest możliwy tylko na podstawie personalnego hasła dostępu albo 
poprzez niezależny od prenumeraty wersji drukowanej zakup jednego z kilku tzw. modułów, będących de facto bazami 
danych, ponieważ moduły te, oprócz artykułów z w/w czasopisma, dają dostęp do pełnotekstowych informacji pochodzących 
także z innych źródeł. Prosimy o usunięcie zapisu o wersji online. 

Odpowiedź 6:  
Na liście tytułów format w poz. 241 ZEITSCHRIFT FUER RECHTSPOLITIK przez Zamawiającego zmieniony na „Tylko wersja 

drukowana.” 
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