Warszawa, dnia 30 listopada 2021 r.
MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA III DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Nr 73/DB/2021
Przedmiot zamówienia publicznego:
Prenumerata prasy oraz wydawnictw specjalistycznych krajowych i zagranicznych w formie papierowej i
elektronicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego na 2022 rok.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu
z dnia 01.12.2021 r. godz. 12:00
na dzień: 03.12.2021 r. godz. 12:00

Zamawiający wyjaśnienia, że wprowadza dodatkowe wymaganie dotyczące realizacji przedmiotu zamówienie w
zakresie zadania 2 tj. Prenumerata prasy oraz wydawnictw specjalistycznych krajowych i zagranicznych w formie
elektronicznej.
Zamawiający wymaga aby wymienione tytuły udostępnione zostały przez Wykonawcę poprzez jedno dedykowane
narzędzie tj. platformę, stronę internetową, zabezpieczoną jednym hasłem dla danego użytkownika. Rozwiązanie
wymagane jest dla dwóch kont/użytkowników. Dla pozostałych ilości egzemplarzy tytułów wymienionych poniżej
Zamawiający nie wymaga rozwiązania o, którym mowa powyżej.
Wymagane tytuły udostępniane poprzez jedno dedykowane narzędzie:
• L.p. 5, „Do rzeczy”;
• L.p. 6, „Dziennik Gazeta Prawna”;
• L.p. 8, „Gazeta Wyborcza”;
• L.p. 17, „Polityka”;
• L.p. 24, „Rzeczpospolita”;
• L.p. 27, „Wprost”.
Zamawiający informuje, że dokonuje następujących modyfikacji:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia- było:
Brak zapisów dotyczących wymagania.
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia- jest:
Zamawiający wymaga aby wymienione tytuły udostępnione zostały przez Wykonawcę poprzez jedno dedykowane
narzędzie tj. platformę, stronę internetową, zabezpieczoną jednym hasłem dla danego użytkownika dla
następujących tytułów:
Wymagane tytuły udostępniane poprzez jedno dedykowane narzędzie:
• L.p. 5, „Do rzeczy”;
• L.p. 6, „Dziennik Gazeta Prawna”;
• L.p. 8, „Gazeta Wyborcza”;

•
•
•

L.p. 17, „Polityka”;
L.p. 24, „Rzeczpospolita”;
L.p. 27, „Wprost”.

Z zastrzeżeniem, że:
1)
•
•

Rozwiązanie wymagane jest dla dwóch kont/użytkowników dla następujących tytułów:
L.p. 6, „Dziennik Gazeta Prawna”;
L.p. 24, „Rzeczpospolita”;

2)
•
•
•
•

Rozwiązanie wymagane jest dla jednego konta/użytkownika dla następujących tytułów:
L.p. 5, „Do rzeczy”;
L.p. 8, „Gazeta Wyborcza”;
L.p. 17, „Polityka”;
L.p. 27, „Wprost”.

Dla pozostałych ilości egzemplarzy wymienionych tytułów Zamawiający nie wymaga rozwiązania o, którym mowa
powyżej.
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