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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu  

nieograniczonego na sukcesywną dostawę czasopism krajowych wydawanych                     

w 2020 r. do Politechniki Gdańskiej   

Część 2: czasopisma techniczne, ekonomiczne, popularnonaukowe i wielodziedzinowe 

CRZP: ZP /293/055/D/19 

 
 

 

 
 

 
 

Zamawiający informuje, że w dniu 03.12.2019 r. wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 
 

: 

Proszę o wykreślenie z formularza rzeczowo-cenowego część 2 poniższych pozycji 

-  poz. 18 AUTOMATYKA ELEKTRYKA ZAKŁÓCENIA (wersja online) – tytuł dostępny tylko                            

w prenumeracie redakcyjnej; 
-  poz. 23 BIULETYN KPZK – tytuł nie ukazuje się; 

-  poz. 55 FORUM AKADEMICKIE ONLINE – tytuł dostępny tylko bezpośrednio od wydawcy; 
-  poz. 71 JACHTING Motorowy /1897-5062/ - tytuł dostępny tylko w prenumeracie redakcyjnej; 

-  poz. 72 JACHTY Żaglowe i Motorowe. Testy .../1733-5639/ – tytuł dostępny tylko                                         

w prenumeracie redakcyjnej; 
-  poz. 73 JACHTY: We're Boating Together Katalog 2016-17, 2018 – tytuł dostępny tylko                              

w prenumeracie redakcyjnej; 
-  poz. 82 MAGAZYN AUTOSTRADY (wersja cyfrowa) – tytuł dostępny tylko bezpośrednio                            

u wydawcy; 
-  poz. 92 MONITOR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH + wszelkie wydania specjalne i dodatki (wersja 

ekonomiczna) – tytuł dostępny tylko bezpośrednio u wydawcy; 

-  poz. 147 RES PUBLICA NOWA =(RESPUBLICA) – tytuł jest zawieszony, nie ukazuje się; 
-  poz. 183 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – tytuł nie ukazuje się. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykreślenie poz. 18, 23, 55, 

71, 72, 73, 82, 92, 147, 183 z formularza rzeczowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 2-2 do 

SIWZ.  

Zamawiający informuje, że wycofuje poz. 89 z formularza rzeczowo-cenowego stanowiącego załącznik 

nr 2-2 do SIWZ zgodnie z przysługującym mu prawem zmiany przedmiotu zamówienia.  
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Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W załączeniu uwzględniający wyżej opisane zmiany formularz rzeczowo-cenowy – część 2 – załącznik 
nr 2/2 do specyfikacji. 

  

 
 Z wyrazami szacunku  

 
Kanclerz 

Politechniki Gdańskiej 
 

-//- 
mgr inż. Mariusz Miler 

 
 


