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oDPowIEDZI NA ZAPYTANIA Do SIWZ NA STRoNĘ INTERNETOWĄ l TABLICĘ
ocłosztŃ cIc

Nr sprawy: FZ - 115081lSK/18/CSI Katowice, dnia 26.11.201 8 r

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przętargu nieograniczonęgo o wartości zamówięnia niŻszej niŻ
kwoty określonę w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dtia
29 stycznia2004 r. - Prawo zamówięn publicznych na dostawę czasopism naukowych oraz prasy codziennej
na2019 r. dla GIG Katowice:
Część l - Czasopisma naukowe
Część2 - Prasa codzienna

Szanowni Państwo,

W związkl z ogłoszeniem w/w postępowania przętragowego, do Zamawiającego wpłynęły pytania, na którę
Zamawiający, zgodnie z art. 38, ust. la ustawy z dńa 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówięń publicznych (Dz.
U.22018 r. poz. 1986), podaje odpowiedzi ponizej:

Pvtania od Wvkonawcy:
W związku przygotowaniem oferty na dostawę prasy w 20l9 roku, zwracam się do Pani zpytaniem.

Z naszych informacji wynika, Że tytuły Biuletyn Gómiczy, Chemia i Inzynieria Ekologiczna A, otaz Chemia i
InŻyfieria Ekologiczna S nie będą się ukazywać w roku 2019.

Jednocześnie informuję, ze jeden dostęp on-line Dziennika Zachodniego daje mozliwoŚć zalogowania się w tym
Samym czasie przez jednego uzytkownika , w związku z tym proszę o informację, azy mamy wycenić jeden
dostęp, czy więcej?

Odpowiedzi Zamawiaiacego:
Zamawiający nie posiada informacji, Żę wlw czasopisma przęstaną się ukazywać w 2019 r.
W przypadku Dzięrurika Zachodniego Zamawiający wymaga dostawy 2 wersji drukowanych
i 1 dostępu on-line.

W związku z udzięLęnięm ptzęz Zamawiającego w/w odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieil' publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający dokonał
zmiany w tręŚci opisu przedmiohr zamówięnia - załącznlk nr 5 do SIWZ (zmiany zaznagzono kolorem
czerwonym).

Biorąc pod uwagę zakręs dokonanych zmian w SIWZ, Zamawiający informuje, iŻ zgodnie z art. l2a ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień pubIicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), termin składnia ofert
zostaje przedłużony do dnia 05.l2.2018 r. do godz. l0:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2018 r. o godz. 10:30 w Głównym Instlucie Górnictwa, Plac
Gwarków l,40 - 766 Katowice, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-L),II piętro, pokój 226.

Z poważaniem,


