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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:2019-10-25

godzina: 12.00” 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:2019-11-04 godzina: 12.00” 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 5 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących

przypadkach: a) gdy w wyniku okoliczności niezależnych od Wykonawcy, wykonywanie umowy w zakresie

dostawy czasopism drukowanych w odniesieniu do poszczególnych tytułów będzie niemożliwe a zostanie to

wykazane przez Wykonawcę obiektywnymi dowodami, b) gdy zajdzie możliwość wprowadzenia upustów na

tytuły czasopism, które wydawcy mogą sprzedać bibliotece uczelnianej, służącej dydaktyce, szkolnictwu i nauce,



po niższej cenie. c) gdy z przyczyn uzasadnionych potrzebami Biblioteki Zamawiający zrezygnuje z dostawy

poszczególnych tytułów czasopism drukowanych objętych prenumeratą, z tym iż rezygnacja nie może dotyczyć

więcej niż 2 tytułów, d) gdy w okresie obowiązywania umowy pojawią się nowe tytuły czasopism, które nie były

wydawane w chwili zawierania umowy, a których odrębne zamówienie z przyczyn organizacyjnych lub

technicznych będzie dla Zamawiającego uciążliwie z tym zastrzeżeniem iż poszerzenie przedmiotu zamówienia

nie może przekroczyć wartości 10 % zamówienia z umowy. e) gdy w okresie obowiązywania umowy zaistnieje

konieczność domówienia dodatkowych egzemplarzy zamówionych tytułów czasopism nie więcej niż 20% liczby

egzemplarzy z niniejszej umowy. f) gdy w okresie obowiązywania umowy zajdą okoliczności uzasadniające

ograniczenie lub rozszerzenie dostępu do źródeł elektronicznych w tym: - z przyczyn uzasadnionych potrzebami

Biblioteki w zakresie dostępu do ISSN zmianie ulegnie liczba stanowisk dostępowych. - zmianie ulegnie liczba

dostarczanych tytułów czasopism drukowanych w zakresie dostępu do wersji elektronicznych czasopism oraz

wersji on line, 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w

następujących przypadkach: a) gdy w wyniku okoliczności niezależnych od Wykonawcy, wykonywanie umowy w

zakresie dostawy czasopism drukowanych w odniesieniu do poszczególnych tytułów będzie niemożliwe a zostanie

to wykazane przez Wykonawcę obiektywnymi dowodami, b) gdy zajdzie możliwość wprowadzenia upustów na

tytuły czasopism, które wydawcy mogą sprzedać bibliotece uczelnianej, służącej dydaktyce, szkolnictwu i nauce,

po niższej cenie. c) gdy z przyczyn uzasadnionych potrzebami Biblioteki Zamawiający zrezygnuje z dostawy

poszczególnych tytułów czasopism drukowanych objętych prenumeratą, z tym iż rezygnacja nie może dotyczyć

więcej niż 2 tytułów, d) gdy w okresie obowiązywania umowy pojawią się nowe tytuły czasopism, które nie były

wydawane w chwili zawierania umowy, a których odrębne zamówienie z przyczyn organizacyjnych lub

technicznych będzie dla Zamawiającego uciążliwie z tym zastrzeżeniem iż poszerzenie przedmiotu zamówienia

nie może przekroczyć wartości 10 % zamówienia z umowy. e) gdy w okresie obowiązywania umowy zaistnieje

konieczność domówienia dodatkowych egzemplarzy zamówionych tytułów czasopism nie więcej niż 20% liczby

egzemplarzy z niniejszej umowy. f) gdy w okresie obowiązywania umowy zajdą okoliczności uzasadniające

ograniczenie lub rozszerzenie dostępu do źródeł elektronicznych w tym: - z przyczyn uzasadnionych potrzebami

Biblioteki w zakresie dostępu do ISSN zmianie ulegnie liczba stanowisk dostępowych. - zmianie ulegnie liczba

dostarczanych tytułów czasopism drukowanych w zakresie dostępu do wersji elektronicznych czasopism oraz

wersji on line, W powyższych przypadkach strony dokonają zmiany umowy lub załączników do umowy w formie

aneksu w którym zmodyfikuje przedmiot dostaw i zmienią cenę. Do ustalenia ceny przyjmuje się ceny zawarte w

ofercie Wykonawcy a w przypadku ich braku ceny najbardziej zbliżone. Zamawiający dopuszcza zmianę

wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i

usług” 


