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Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  
na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP 

 
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. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje,  

iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonano zmiany treści 

specyfikacji warunków zamówienia w nw. zakresie:  

1. Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy zmienia numerację 

punktów, treść prawa opcji oraz numerację punktów w uwagach do tabeli. Zamawiający 

wymaga aby w pkt 1 w tabeli Wykonawca zaoferował cenę za realizację całej usługi 

zgodnej z wymaganiami zawartymi w OPZ - za wydanie 8 numerów czasopisma przez 

cały okres trwania umowy. W cenie tej, w pkt 1 zawierać się powinien także koszt  

z podpunktów a i b.  

W podpunktach a i b Zamawiający wymaga aby Wykonawca wyodrębnił i wskazał jaką 

oferuję cenę oddzielnie za Przeniesienie praw majątkowych autorskich do powstałych 

ewentualnie utworów w trakcie realizacji całego zamówienia oraz oddzielnie  

za Udzielenie licencji/sublicencji do zaoferowanego systemu/oprogramowania. 

Ww. cena ofertowa z podpunktów a i b zawiera się w cenie ofertowej z pkt 1,  

tj. za realizację całej usługi zgodnej z wymaganiami zawartymi w OPZ - za wydanie  

8 numerów czasopisma przez cały okres trwania umowy. 

Zaktualizowany wzór załącznika nr 1 do SWZ zostanie opublikowany na stronie 

postępowania na platformie Zamawiającego https://aotm.eb2b.com.pl . 

Ww. zmiany we wzorze formularza ofertowego zostały zaznaczone kolorem 

niebieskim. 

2. Zamawiający w załączniku nr 3 do SWZ – OPZ w punkcie 3.5 dokonuje następujących 

zmian. 
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Jest: 

W ramach prawa opcji konsultacje ekspercie będą obejmowały dodatkowo ewaluację 

Koncepcji rozwoju Czasopisma oraz Koncepcji promocji Czasopisma 

zaproponowanych przez Wykonawcę (w trakcie trwania Umowy z Zamawiającym). 

Zakres prawa opcji w tym zakresie został wskazany w pkt. 3.8. niniejszego OPZ.  

 

Powinno być: 

W ramach zamówienia podstawowego konsultacje ekspercie będą obejmowały 

dodatkowo ewaluację Koncepcji rozwoju Czasopisma oraz Koncepcji promocji 

Czasopisma zaproponowanych przez Wykonawcę (w trakcie trwania Umowy  

z Zamawiającym). Zakres zamówienia podstawowego w tym zakresie został wskazany 

w pkt. 3.8. niniejszego OPZ.  

 

Powyższa zmiana stanowi integralną cześć SWZ. 

 

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

Nowy termin składania ofert: 17.10.2022 r. godz. 10:00 

Nowy termin otwarcia ofert: 17.10.2022 r. godz. 12:00 

 

 
 

     
 


