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Wyjaśnienia 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 
Dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wydawanie i dystrybuowanie 

czasopisma naukowego „Polish Journal of Health Policy: Health Management, Technology 
Assessment and Innovations – nr postępowania 6/2022. 
 

  

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2022.1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące 

pytanie wniesione w trakcie trwania niniejszego postępowania: 

 

Pyt. 1. 

Uprzejmie proszę o doprecyzowanie w jakim zakresie w ramach zamówienia podstawowego, 

a w jakim w ramach opcji, ma być realizowana koncepcja promocji i rozwoju czasopisma. 

Czy koncepcja promocji i rozwoju jest składana w ramach zamówienia podstawowego?  

Jeśli tak, to dlaczego w formularzu ofertowym występuje jedynie w ramach opcji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż koncepcja promocji i rozwoju czasopisma ma być realizowana 

w ramach zamówienia podstawowego w zakresie określonym w punkcie 3.8 OPZ oraz 

w takim zakresie w jakim Wykonawca zaproponuje promocję i rozwój czasopisma 

w przedstawionych przez siebie koncepcjach.  

Zamawiający wyjaśnia, że koncepcja promocji i rozwoju czasopisma jest składana w ramach 

zamówienia podstawowego i ma być złożona wraz z ofertą.  

Wykonawca składając ofertę, jednocześnie załącza do oferty koncepcje promocji i rozwoju 

czasopisma. Są to koncepcje samodzielnie przygotowane przez Wykonawcę, które będą 

oceniane w ramach kryteriów oceny ofert.  

Wszystkie elementy zawarte w tych koncepcjach stanowią zobowiązanie Wykonawcy, 

że w taki sposób będzie realizował zamówienie, tj. na podstawie tych koncepcji i w takim 
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zakresie jak w nich wskazane oraz zgodnie z pkt 3.8 OPZ będzie promował i rozwijał 

czasopismo.  

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż to co Wykonawca zaproponuje 

w koncepcjach będzie zobowiązany zrealizować w trakcie trwania umowy.  

Za realizację tych zobowiązań otrzyma wynagrodzenie w ramach wynagrodzenia 

za zamówienie podstawowe.  

Cena za realizację tych zobowiązań z pkt 3.8 OPZ oraz zawartych w przygotowanych 

koncepcjach, zawiera się w cenie ofertowej zaproponowanej przez Wykonawcę za realizację 

zamówienia podstawowego - w formularzu ofertowym zawiera się ona w cenniku tabeli 

w pkt. 1.  

 

Zamawiający przewidział jednak, iż być może nie każdy Wykonawca będzie chciał 

zaproponować w koncepcjach wszystkie działania jakie może podjąć w celu promocji 

i rozwoju czasopisma, a tym samym zobowiązać się do ich realizacji w ramach wynagrodzenia 

za zamówienie podstawowe.  

Tym samym taki Wykonawca ma możliwość zaproponowania tych dodatkowych usług, 

wykraczających poza wymagania zamówienia podstawowego wskazane w pkt 3.8 OPZ oraz 

koncepcjach, za dodatkowe wynagrodzenie w ramach prawa opcji. Zgodnie bowiem 

ze wzorem formularza ofertowego w tabeli w pkt 5 Wykonawca może zaoferować - Usługi 

zgodne z wymaganiami zawartymi w OPZ – poszerzone o dodatkowe opcje/moduły/usługi 

związane z zarządzaniem procesem indeksacji i promocji Czasopisma. Cena za prawo opcji 

będzie obejmować wynagrodzenie za dodatkowo zaoferowane poszerzone moduły/usługi 

w okresie trwania całej umowy, ofertowane ponad usługi zaproponowane w Koncepcji 

rozwoju czasopisma i Koncepcji promocji Czasopisma oceniane w ramach kryteriów oceny 

ofert. Tj. Wykonawca może zaproponować także inne moduły/usługi niż określone w OPZ 

oraz przedstawione w koncepcjach, jednakże związane z zarządzaniem procesem indeksacji 

i promocji Czasopisma. 

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż oceniane w ramach kryteriów oceny ofert będą 

koncepcje rozwoju i promocji czasopisma przygotowane przez Wykonawcę, tj. Wykonawca 

otrzyma punkty tylko za to co zaproponuje i de facto do czego się zobowiąże 

w przygotowanych przez siebie koncepcjach rozwoju i promocji czasopisma przedłożonych 

wraz z ofertą.  
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Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. 

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin na składanie ofert. 

Nowy termin składania ofert: 13.10.2022 r. godz. 10:00 

Nowy termin otwarcia ofert: 13.10.2022 r. godz. 12:00 

 

 
 


