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Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa czasopism i gazet polskich, 

drukowanych i online do bibliotek i innych jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 

roku 2018” 
 

 Uprzejmie informuję, że w dniu 25.10.2017 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy 

dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu: 
 

Pytanie 1: 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z załącznik nr 5a do SIWZ – Zestawienie 

szczegółowe/Listy tytułów czasopism polskich dla UMK na rok 2018: 

1. Notes Wydawniczy – wydawanie czasopisma zostało przez wydawcę zawieszone z dniem 01.06.2017r. 

2. Forum Oświatowe –  tytuł dostępny tylko w wersji online w języku angielskim 

3. Wiadomości Numizmatyczne ukazują się bezpłatnie na stronie 

4. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej – tytuł się nie ukazuje 

5. Nomos – publikacja czasopisma została wstrzymana 

6. Studia Humanistyczne AGH – tytuł dostępny bezpłatnie w wersji online na stronie wydawcy  

7. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny – tytuł nie jest dystrybuowany 

8. Prawo i Podatki – czasopismo nie jest już wydawane 

9. Sprawy Rodziny – tytuł zawieszony 

10. International Journal of Contemporary Management Współczesne Zarządzanie – tytuł wydawany 

wyłącznie w języku angielskim 

11. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi tytuł dostępny tylko w wersji online płatnie 

12. Nauczyciele i Matematyka plus Technologia Informacyjna – tytuł nie jest już wydawany  

13. Body Challenge wersja ekonomiczna – tytuł jest dostępny tylko w prenumeracie redakcyjnej 

14. Chip – tytuł zawieszony 

15. Chip – wersja elektroniczna – tytuł zawieszony 
 

Jeśli nie będzie takiej możliwości to zwracam się z prośbą o pominięcie wyżej wymienionych tytułów w 

wycenie, albo inną propozycję rozwiązania danej kwestii. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający rezygnuje z tytułów wskazanych w punktach 1-9 oraz 12-15 niniejszego pytania, to jest:  

1. Notes Wydawniczy – wydawanie czasopisma zostało przez wydawcę zawieszone z dniem 01.06.2017r., 

2. Forum Oświatowe –  tytuł dostępny tylko w wersji online w języku angielskim, 

3. Wiadomości Numizmatyczne ukazują się bezpłatnie na stronie, 

4. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej – tytuł się nie ukazuje, 

5. Nomos – publikacja czasopisma została wstrzymana, 

6. Studia Humanistyczne AGH – tytuł dostępny bezpłatnie w wersji online na stronie wydawcy, 

7. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny – tytuł nie jest dystrybuowany, 

8. Prawo i Podatki – czasopismo nie jest już wydawane, 

9. Sprawy Rodziny – tytuł zawieszony, 

12. Nauczyciele i Matematyka plus Technologia Informacyjna – tytuł nie jest już wydawany, 

13. Body Challenge wersja ekonomiczna – tytuł jest dostępny tylko w prenumeracie redakcyjnej, 

14. Chip – tytuł zawieszony, 

15. Chip – wersja elektroniczna – tytuł zawieszony. 

Ponadto Zamawiający informuje, że 

Pozycja 10 International Journal of Contemporary Management w jęz. ang. pozostaje na liście zakupów,  

oraz pozycja 11 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi pozostaje na liście zakupów w wersji online. 

 

 

 

   (-) mgr Jarosław Lisewski 
              Kierownik Działu Zamówień 
          Publicznych 

 


