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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, woj. mazowieckie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.



W ogłoszeniu jest: 1 Przedmiotem umowy jest prenumerata poniższych specjalistycznych
czasopism zagranicznych: Lp. Tytuł czasopisma Symbol ISSN Kraj Wydawca 1. International
Journal of Radiation Biology 0955-3002 GBR Informa Healthcare 2. Radiation Research 00337587 USA Radiation Research Society 3. Radiochimica Acta 0033-8230 DEU Oldenbourg Verlag
4. Separation Science and Technology 0149-6395 USA Taylor and Francis 5. Solvent Extraction
and Ion Exchange 0736-6299 USA Taylor and Francis - w wersji drukowanej + online - w latach
2016 - 2018 dla Biblioteki Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. UWAGA Nr 1:
Przez dostęp online rozumie się możliwość korzystania z wersji elektronicznej prenumerowanych
tytułów udostępnianych w Internecie przez wydawcę czasopisma na komputerach pracujących w
sieci ICHTJ. 2 Po stronie Wykonawcy pozostają wszelkie sprawy związane z obsługą finansową
powierzonej prenumeraty, w tym rozliczenia za dodatkowy dostęp online do wersji elektronicznej
prenumerowanych tytułów czasopism (jeżeli wydawca oferuje dostęp bezpłatny - opłaty nie mogą
być naliczane). 3 Wykonawca zobowiązany jest dokonywać, bez obciążenia Zamawiającego
dodatkowymi kosztami wszelkich czynności związanych z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatkowymi (odprowadzanie podatku VAT) i celnymi (dokonywanie odpraw celnych)

dotyczącymi dostarczania prenumeraty do siedziby Zamawiającego zgodnie ze stanem prawnym
obowiązującym w okresie trwania umowy. 4 Wysokość wszelkich marż i bonifikat naliczonych
przez Wykonawcę dla prenumeraty dotyczącej 2016 roku nie może ulec zmianie i musi
obowiązywać dla prenumeraty dotyczącej roku 2017 i 2018. 5 Wykonawca musi zapewnić
Zamawiającemu elektroniczny dostęp do informacji, związanych z realizacją zamówienia. 6
Wykonawca powinien informować o wszelkich zmianach wydawniczych. 7 Rozliczenia miedzy
Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie krajowej PLN. 8 Zasady i
warunki płatności są zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ..


W ogłoszeniu powinno być: 1 Przedmiotem umowy jest prenumerata poniższych
specjalistycznych czasopism zagranicznych: Lp. Tytuł czasopisma Symbol ISSN Kraj Wydawca
1. International Journal of Radiation Biology 0955-3002 GBR Informa Healthcare 2. Radiation
Research 0033-7587 USA Radiation Research Society 3. Radiochimica Acta 0033-8230 DEU
Oldenbourg Verlag 4. Separation Science and Technology 0149-6395 USA Taylor and Francis 5.
Solvent Extraction and Ion Exchange 0736-6299 USA Taylor and Francis (w wersji drukowanej +
online) w latach 2016 - 2018 dla Biblioteki Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie.
UWAGA Nr 1: Przez dostęp online rozumie się możliwość korzystania z wersji elektronicznej
prenumerowanych tytułów udostępnianych w Internecie przez wydawcę czasopisma na
komputerach pracujących w sieci ICHTJ. 2 Po stronie Wykonawcy pozostają wszelkie sprawy
związane z obsługą finansową powierzonej prenumeraty, w tym rozliczenia za dodatkowy dostęp
online do wersji elektronicznej prenumerowanych tytułów czasopism (jeżeli wydawca oferuje
dostęp bezpłatny - opłaty nie mogą być naliczane). 3 Wykonawca zobowiązany jest dokonywać,
bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami wszelkich czynności związanych z
obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi (odprowadzanie podatku VAT) i celnymi
(dokonywanie odpraw celnych) dotyczącymi dostarczania prenumeraty do siedziby
Zamawiającego zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w okresie trwania umowy. 4
Wysokość wszelkich marż i bonifikat naliczonych przez Wykonawcę dla prenumeraty dotyczącej
2016 roku nie może ulec zmianie i musi obowiązywać dla prenumeraty dotyczącej roku 2017 i
2018. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny prenumeraty w latach 2017 i 2018 na
wniosek i po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnionych i udokumentowanych kosztów
wynikających ze wzrostu cen czasopism podanych przez wydawców i wskazanych wartości
przeliczników walut (wg średniego kursu sprzedaży walut podanych przez NBP). 5 Wykonawca
musi zapewnić Zamawiającemu elektroniczny dostęp do informacji, związanych z realizacją
zamówienia. 6 Wykonawca powinien informować o wszelkich zmianach wydawniczych. 7
Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie

krajowej (PLN). 8 Zasady i warunki płatności są zawarte we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik Nr 3 do SIWZ.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.



W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy w stosunku do
treści oferty dotyczące: 1) skreślenia z prenumeraty na rok 2017 i 2018 niektórych tytułów
czasopism, w przypadku dysponowania niedostateczną ilością środków finansowych; 2) terminu
płatności i terminu realizacji umowy w przypadkach określanych we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik Nr 3 do SIWZ; 3) zmiany obowiązującej stawki VAT potwierdzonej odpowiednimi
ustawami i/lub stosownymi aktami wykonawczymi do tych ustaw obowiązujących na terenie
Polski.



W ogłoszeniu powinno być: 4. Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy w
stosunku do treści oferty dotyczące: 1) konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy
określonego w § 3 ust. 1 umowy spowodowanej zaistnieniem siły wyższej, o której jest mowa w §
6 umowy; 2) zmiany stawki VAT obowiązującej na oferowane czasopisma pod warunkiem
zmiany stawek obowiązujących na terenie Polski potwierdzonych odpowiednią ustawą lub
rozporządzeniem Ministra Finansów; 3) zmiany cen prenumeraty w latach 2017 i 2018
wynikających ze wzrostu cen czasopism podanych przez wydawców i wskazanych wartości
przeliczników walut (wg średniego kursu sprzedaży walut podanych przez NBP); 4) skreślenia z
prenumeraty na rok 2017 i 2018 niektórych tytułów czasopism, w przypadku dysponowania
niedostateczną ilością środków finansowych, o których mowa w § 8 ust. 6 wzoru umowy
stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ..



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.



W ogłoszeniu jest: 15.10.2015 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: ul.
Dorodna 16, 03-195 Warszawa, bud. Nr 37, pok. Nr 39.



W ogłoszeniu powinno być: 19.10.2015 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego:
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, bud. Nr 37, pok. Nr 39.
II.2) Tekst, który należy dodać:



Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.16.



Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym
upływa termin składania ofert, o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: ul. Dorodna 16, 03-195
Warszawa, w bud. Nr 57, w sali Rady Naukowej.

