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POSTANOWIENIA 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

I  ZAMAWIAJ ĄCY: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach 
43-100 Tychy, ul. kard. S. Wyszyńskiego 27 
tel/fax (32) 227-56-02 
zwany dalej „Zamawiającym” 
 

II  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie 
przekraczającej 200 000 Euro, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą”. 
 

III  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń - 22100000-1 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby MBP Tychy,  

ul. kard. S. Wyszyńskiego 27, książek (nowości wydawniczych) z zakresu literatury 
dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki dla dorosłych, literatury naukowej, popularno-
naukowej oraz kartografii w 2013 roku. 

2. Dostawy książek realizowane będą na podstawie szczegółowych zamówień 
(określających w szczególności tytuły i ilości) kierowanych do Wykonawcy przez 
Zamawiającego na podstawie otrzymywanego wzornika z nowościami i wznowieniami, 
rozumianego jako propozycję obejmującą w szczególności  nowości książkowe i 
kartografię z co najmniej z wydawnictw zawartych w wykazie, stanowiącym integralną 
część specyfikacji. 

3. Warunki konieczne do realizacji zamówienia: 
- Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania zakupionych książek do siedziby 

Zamawiającego, do Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów (piętro I, pok. nr 4) 
- w co drugą środę  w godzinach pomiędzy 8:00-14:00, 

- dostawa zakupionych książek odbywać się będzie na koszt Wykonawcy, 
- pozycje książkowe znajdujące się na fakturze powinny być uszeregowane w porządku 

alfabetycznym według tytułów poszczególnych pozycji. Dla każdej pozycji 
książkowej znajdującej się na fakturze Wykonawca wyszczególni wysokość 
udzielonego upustu, 

- faktura wystawiona przez Wykonawcę nie powinna zawierać więcej niż 50 pozycji 
książkowych jednorazowo, uszeregowanych w porządku alfabetycznym.  

 

IV  TERMIN WYKONANIA ZMÓWIENIA 
Zamówienie należy zrealizować: od podpisania umowy do dnia 27 grudnia 2013 r. 
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V OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS 
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają 

warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), dotyczące: 

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Zamawiający uzna warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt. 1 na podstawie 
oświadczenia – Załącznik nr 1. 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Zamawiający uzna warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt. 2 na podstawie 
oświadczenia – Załącznik nr 1. 

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia; 
Zamawiający uzna warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt.3, dotyczący 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, za spełniony na podstawie oświadczeń 
Wykonawcy- Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2. 

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający uzna warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt.4, dotyczący 
sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia. 

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy- Załącznik nr 3. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów  niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści oświadczeń i 
dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 
 

VI  INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, każdy z Wykonawców przedłoży wraz z ofertą następujące 
dokumenty i oświadczenia: 

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych 
w  art. 22 ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych, na formularzu stanowiącym 
Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
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2. Oświadczenie Wykonawcy o współpracy z wydawcami na formularzu stanowiącym 
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych 
w  art. 24 ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych, na formularzu stanowiącym 
Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 
ustawy. 
4.1. Z odpisu lub zaświadczenia winno wynikać, kto jest uprawniony do reprezentowania 

firmy (Wykonawcy), w przeciwnym razie należy dołączyć listę osób uprawnionych 
oraz sposób reprezentowania. 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
5.1. W przypadku, o którym mowa w rozdziale VI ust. A pkt. 5 SIWZ, Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

5.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców,  
o których mowa w rozdziale VI ust. A pkt. 5 SIWZ. W przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy Wykonawca z osobna 
musi spełniać określone warunki. 

6. Aktualne zaświadczenia: 
- właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

- właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

B. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w ust. A, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, 

3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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VII  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA 
 SIĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie lub 
faksem. 
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

 

VIII  OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJ ĄCEGO UPRAWNIONE 
 DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
Anna Krawczyk - Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, tel. (032) 227-56-02 w. 35 
 

IX  INFORMACJA NA TEMAT CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA ORAZ 
MOŻLIWO ŚCI SKŁADANIA OFERT CZ ĘŚCIOWYCH I 
WARIANTOWYCH 

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
 

X WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
W zamówieniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 

XI  TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
Okres związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 
 

XII    OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH 
SPECYFIKACJI 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż: 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 
Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej.   

2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający 
może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
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przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza ją na stronie 
internetowej.  

3. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 
wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

XIII  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub wg takiego samego schematu, 

stanowiącego Załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
2. Do oferty należy dołączyć: 

2.1. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. 

2.2. Uzupełniony Załącznik nr 5, czyli listę 50 pozycji książkowych z oferty 
wydawniczej z 2012 roku. Należy uzupełnić ceny detaliczne uwzględniające należny 
podatek VAT (ceny brutto), obowiązujące u Wykonawcy w 2012 roku dla wszystkich 
pozycji wydawniczych oraz w polu cena dla biblioteki (wartości brutto), a także w 
obu polach SUMA. Suma w kolumnie g: cena dla biblioteki brutto przedstawiona 
w Załączniku nr 5 stanowi podstawę porównania złożonych ofert. Cena ta 
uwzględnia należny podatek VAT. 
W przypadku oprawy broszurowej oraz oprawy twardej, należy podać cenę detaliczną 
brutto oraz cenę dla biblioteki brutto w oprawie twardej, a w przypadku braku pozycji 
książkowej w asortymencie Wykonawcy, należy podać ceny brutto (detaliczną i dla 
biblioteki), za jaką Wykonawca może daną pozycję sprowadzić. Dla ważności oferty 
przetargowej wszystkie pola Załącznika nr 5 muszą być wypełnione. 

2.3. Wzór umowy – Załącznik nr 6. 
2.4. Oświadczenie o współpracy z wydawcami - Załącznik nr 2. 
2.5. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3. 
2.6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami 

wskazanymi w punkcie VI SIWZ) stanowi jedną całość. 
2.7. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to 

osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa. 
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
4. Wykonawcy, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach 

określonych w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim, na 

maszynie do pisania, na komputerze lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym 
atramentem. 
5.1. Oferta i wszystkie załączniki do oferty musi być podpisana przez osobę/y 

upoważnioną/e/ do reprezentowania Wykonawcy. 
5.2. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 

ponumerowane i złączone w sposób trwały. 
5.3. Wskazane w specyfikacji dokumenty mogą być dołączone w  formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
5.4. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane 

przez osobę podpisującą ofertę. 
5.5. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
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5.6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami w dwóch 
kopertach, opisanych w następujący sposób: 

5.6.1. koperta zewnętrzna: 
−−−− powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
−−−− opisana: „ Oferta do przetargu nieograniczonego „Dostawa książek dla MBP Tychy”-

nie otwierać przed 30 stycznia 2013 r. do godz. 09:00.” 
5.6.2. koperta wewnętrzna: 

− powinna być zaadresowana oraz opisana j.w. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i 
adres Wykonawcy. 

5.7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 
wyłącznie przed terminem składania ofert, wcześniej powiadamiając o tym 
Zamawiającego. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 5.6 
oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

5.8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych . 
 

XIV  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: 43-100 Tychy,  

ul. kard. S. Wyszyńskiego 27, w pokoju nr 7 (Dział Administracyjno-Gospodarczy) do 
dnia 30 stycznia 2013 r. do godz. 08:30.” 

2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 30 stycznia 2013 r. o godz. 09:00.” w 
Czytelni Czasopism w siedzibie Zamawiającego. 
 

XV    ROZLICZENIA MI ĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWC Ą 
BĘDĄ PRZEPROWADZANE W WALUCIE POLSKIEJ ( PLN ) 

 

XVI  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 
SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym 
kryterium: 

ostateczna cena książki dla biblioteki (brutto) oferowana przez Wykonawcę po uwzględnieniu 
upustu -   100 %  (100 pkt.) 
Każdy z Wykonawców w kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną wg 
wzoru: 

A
B

N
=IP ∗  

gdzie poszczególne litery oznaczają: 
IP - ilość punktów 
B – cena badanej oferty wg Załącznika nr 5- suma cen książek dla biblioteki brutto (podsumowanie  
  kolumny g) 
N – najkorzystniejsza cena spośród wszystkich badanych ofert 
A - waga kryterium wyrażona w punktach – 100 pkt. 
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Należy określić wysokość upustu jakiego udzieli Wykonawca Bibliotece, od ceny detalicznej. 
Upust będzie naliczany od ceny detalicznej dla każdej pozycji książkowej. Upust  ma być 
podany jako jedna liczba.  
2 W cenie obliczonej na podstawie wzoru: 
Cena książki dla biblioteki brutto = cena detaliczna książki brutto – [minus] ......... % UPUSTU  
mieszczą się wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia, tj. przede wszystkim: 
zakupu, dostarczania książek Zamawiającemu oraz ich rozładunku i złożenia w siedzibie 
Zamawiającego w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów (piętro I, pok. nr 4). Cena ta 
uwzględnia również należny podatek VAT. 
3. Celem umożliwienia skontrolowania przez Bibliotekę ceny detalicznej stosowanej przez 
Wykonawcę oraz porównania stosowanych cen detalicznych przez poszczególnych 
Wykonawców należy wypełnić Załącznik nr 5, t.j. listę 50 pozycji książkowych z oferty 
wydawniczej z 2012 roku. Załącznik powinien zawierać uzupełnione wszystkie pozycje cen 
(detalicznych i dla biblioteki) uwzględniające należny podatek VAT (ceny brutto), 
obowiązujące u Wykonawcy w 2012 roku dla wszystkich pozycji wydawniczych oraz 
powinien być uzupełniony w polach: suma (wartości brutto). Suma cen dla biblioteki po 
uwzględnieniu upustu (podsumowanie kolumny g), jest uzyskana przez odjęcie upustu 
od ceny detalicznej przedstawionej w Załączniku nr 5 i stanowi podstawę porównania 
złożonych ofert. Cena ta uwzględnia należny podatek VAT.W przypadku oprawy 
broszurowej oraz oprawy twardej, należy podać cenę detaliczną i cenę dla biblioteki w 
oprawie twardej, a w przypadku braku pozycji książkowej w asortymencie Wykonawcy, 
należy podać cenę detaliczną i cenę dla biblioteki, za jaką Wykonawca może daną pozycję 
sprowadzić. Dla ważności oferty przetargowej wszystkie pola Załącznika nr 5 muszą być 
wypełnione. 

 

XVII  INFORMACJE DOTYCZ ĄCE UMOWY 
1. Wzór umowy - Załącznik nr 6. 
2. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: 

2.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny 
ofert. 

2.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w 
art. 93 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

2.3.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy( firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2.3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 

2.3.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia  podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

2.3.4. Terminie, określonym zgodnie z art.94 ust. 1 i 2, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
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oferty, jeżeli zamówienie to przesłane będzie faksem, albo 10 dni-jeżeli zostanie 
przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej w 
sytuacji określonej w art. 94 ust.2 ustawy P.z.p.  

2.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia 
postępowania. 

2.5. Po zakończeniu postępowania wybrany Wykonawca zostanie zaproszony przez 
Zamawiającego w celu podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie 
umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 

3. Miejsce i termin zawarcia umowy, Zamawiający poda Wykonawcy, którego oferta 
zostanie wybrana.  

4. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 
ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego 
postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.  

5. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) od wynagrodzenia netto 
zostanie obliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki. 
Zmiana wynagrodzenia, wynikająca ze zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) 
nie wymaga zmiany umowy. 

6. W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie 30 dni od jego złożenia, 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni po upływie 
30 dni od daty złożenia zamówienia. 

7. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących przypadkach: 
7.1. zmian organizacyjnych stron, np. zmiana reprezentacji lub siedziby strony, 
7.2. wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w umowie (śmierć, choroba, ustania 

stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne 
od wykonawcy), przy pomocy, których wykonawca realizuje przedmiot umowy.  

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci 
aneksu do umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

 

XVIII  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zasad udzielania 
zamówień, przysługują środki odwoławcze oraz skarga przewidziane wspomnianą wyżej 
ustawą (Dział VI).  

XIX  INNE 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
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XX  WYKAZ WYDAWNICTW 
1. a5 (Kraków) 
2. Agora (Warszawa) 
3. Adam Marszałek (Toruń) 
4. Adamus (Wrocław) 
5. Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 
6. Akapit Press (Łódź) 
7. Albatros (Warszawa) 
8. Alma-Press (Warszawa) 
9. Amber (Warszawa) 
10. Arcana (Kraków) 
11. Arkadiusz Wingert (Kraków) 
12. Arkady (Warszawa) 
13. Astrum (Wrocław) 
14. Axis Mundi (Konstancin-Jeziorna) 
15. Bajka (Warszawa) 
16. Bellona (Warszawa) 
17. Bernardinum (Pelplin) 
18. Biały Kruk (Kraków) 
19. Biblioteka Wi ęzi (Warszawa) 
20. Bis (Warszawa) 
21. Biuro Literackie (Wrocław)  
22. BOSZ (Olszanica) 
23. BRANTA (Bydgoszcz)  
24. Buchmann (Warszawa)  
25. Bukowy Las (Wrocław) 
26. C.H. Beck (Warszawa) 
27. C&T (Toru ń) 
28. Carta Blanca (Warszawa) 
29. Czarna Owca (Warszawa) 
30. CZARNE (Wołowiec) 
31. Czarny Smok (Warszawa) 
32. Czuły Barbarzyńca (Warszawa) 
33. Czytelnik (Warszawa) 
34. Debit (Bielsko-Biała)  
35. Dialog Wyd. Akademickie (Warszawa) 
36. Difin (Warszawa) 
37. Drzewo Babel (Warszawa) 
38. Dwie Siostry (Warszawa) 
39. Dwójka bez Sternika (Kraków) 
40. Egmont Polska (Warszawa) 
41. Elżbieta Jarmołkiewicz (Zielona Góra) 
42. eSPe (Kraków) 
43. Esprit (Kraków) 
44. EUROPA (Wrocław) 
45. EZOP (Warszawa) 
46. Fabryka Słów (Lublin) 
47. Finna (Gdańsk) 
48. Foka (Wrocław) 
49. Fronda (Warszawa) 
50. Fundacja Zeszytów Literackich (Warszawa) 
51. G+J (Warszawa) 
52. Galaktyka (Łódź) 
53. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (Gdańsk) 
54. Greg (Kraków) 
55. Ha!art (Kraków) 
56. Hachette Polska (Warszawa) 
57. Harlequin (Warszawa) 
58. Helion (Gliwice) 
59. HELP (Michałowice) 
60. IMPULS (Kraków) 
61. In Rock Music Press (Poznań) 
62. ISKRY (Warszawa) 
63. Jaguar (Warszawa) 
64. Jedność (Kielce) 
65. KIKA BOOKS (Lublin) 
66. Kobra Media (Warszawa) 
67. Kos (Katowice) 
68. Książka i Wiedza (Warszawa) 
69. Książnica (Katowice) 
70. Księgarnia św. Jacka (Katowice) 
71. Lampa i Iskra Boża (Warszawa) 
72. Lexis Nexis (Warszawa) 
73. Libertas - Philip Wilson (Warszawa) 
74. Literatura (Łód ź) 
75. LUCKY (Warszawa) 
76. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza (Warszawa) 
77. Łośgraf (Warszawa)  

78. Mag (Warszawa) 
79. MAGNUM (Warszawa) 
80. Media Rodzina (Poznań) 
81. MG (Warszawa) 
82. MT Biznes (Warszawa) 
83. Muchomor (Warszawa) 
84. Multico (Warszawa) 
85. MUZA (Warszawa) 
86. Nasza Księgarnia (Warszawa) 
87. Noir sur Blanc (Warszawa) 
88. Nowy Świat (Warszawa) 
89. Oficyna Naukowa (Warszawa) 
90. Oficynka (Gdańsk) 
91. Olesiejuk (Ożarów Mazowiecki) 
92. Operon (Rumia) 
93. Ossolineum (Wrocław) 
94. Otwarte (Kraków) 
95. Państwowy Instytut Wydawniczy (Warszawa) 
96. PARK (Bielsko-Biała)  
97. Pascal (Bielsko-Biała) 
98. PAX (Warszawa) 
99. Pol-Nordica Publishing (Otwock) 
100. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (Warszawa) 
101. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne (Radom) 
102. Polskie Wydawnictwo Muzyczne (Kraków) 
103. Poltext (Warszawa) 
104. Prószyński Media (Warszawa) 
105. Publicat (Poznań) 
106. PWN (Warszawa) 
107. REBIS (Poznań) 
108. ROSIKON PRESS (Warszawa) 
109. Rosner i Wspólnicy (Warszawa) 
110. RYTM (Warszawa) 
111. SCHOLAR (Warszawa) 
112. Sic! (Warszawa) 
113. Siedmioróg (Wrocław) 
114. Skrzat (Kraków) 
115. Słowo / Obraz Terytoria (Gdańsk) 
116. SOL (Warszawa) 
117. Sonia Draga (Katowice) 
118. Studio Emka (Warszawa) 
119. superNOWA (Warszawa) 
120. Szkolne PWN (Warszawa) 
121. Śląsk (Katowice) 
122. Świat Książki (Warszawa) 
123. TAiWPN UNIVERSITAS (Kraków) 
124. TELBIT (Warszawa) 
125. Videograf II (Katowice) 
126. Vocatio (Warszawa) 
127. W.A.B (Warszawa) 
128. WAM (Kraków) 
129. Weltbild Media (Warszawa)  
130. Wiedza Powszechna (Warszawa) 
131. Wilga (Warszawa) 
132. Wolters Kluwer Polska  
133. Wołoszański (Warszawa)  
134. Wydawnictwa Komunikacji i Ł ączności (Warszawa) 
135. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (Warszawa) 
136. Wydawnictwo Akademickie Żak (Warszawa) 
137. Wydawnictwo Dolnośląskie (Wrocław) 
138. Wydawnictwo Lekarskie PZWL (Warszawa) 
139. Wydawnictwo Literackie (Kraków) 
140. Wydawnictwo M (Kraków) 
141. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 

(Kraków) 
142. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (Katowice) 
143. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 

(Warszawa) 
144. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 

(Wrocław) 
145. Zakamarki (Poznań) 
146. Zielona Sowa (Kraków) 
147. Znak (Kraków) 
148. ZYSK i S-ka (Poznań) 
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                                                                                                                  Załącznik nr 1 
 
 
 
pieczęć Wykonawcy 
 
 
 
                                                                  Oświadczenie 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na  „Sukcesywną dostawę do siedziby MBP Tychy książek 
(nowości i wznowień wydawniczych) z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, 
beletrystyki dla dorosłych, literatury naukowej, popularno-naukowej oraz kartografii w 
2013 roku.” 
 świadomy/i odpowiedzialności karnej za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających 
nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń w celu uzyskania 
zamówienia publicznego (art. 297 § 1 Kodeksu karnego),  oświadczam/y, że: 
 
                1. posiadam/y/ uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania; 
                2. posiadam/y/ niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 
a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
                3. znajduję/my/ się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 
                 
 
 
 
 
 
................................... 
                                                                             
 
 
                                                                                ...................................................................... 
                                                                               podpis osoby/ osób  uprawnionej/ ych do  
       składania oświadczeń woli w imieniu 
          Wykonawcy) 
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                                                                                                                   Załącznik nr 2 
 
 
 
....................................... 
pieczęć Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
                                                                Oświadczenie 
 
 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na   „Sukcesywną dostawę do siedziby MBP Tychy książek 
(nowości i wznowień wydawniczych) z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, 
beletrystyki dla dorosłych, literatury naukowej, popularno-naukowej oraz kartografii w 
2013 roku.” 
świadomy/i odpowiedzialności karnej za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających 
nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń w celu uzyskania 
zamówienia publicznego (art. 297 § 1 Kodeksu karnego),  oświadczam/y, że: 
 
współpracuję/emy z ..............................wydawcami, w tym z wymienionymi w wykazie. 
           ( ilość wydawców) 
 
Ponadto oświadczam/y, że zobowiązuję/emy się do realizacji przedmiotowego zamówienia od 
wszystkich wydawców ujętych w wykazie wydawnictw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia: ..................................                              ......................................................... 
 
                                                                                        (podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby 
                                                                                        lub osób upoważnionych  do reprezentowania  
                                                                                         Wykonawcy) 
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                                                                                                                  Załącznik nr 3 
 
 
 
pieczęć Wykonawcy 
 
 
 
                                                                  Oświadczenie 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na  „Sukcesywną dostawę do siedziby MBP Tychy książek 
(nowości i wznowień wydawniczych) z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, 
beletrystyki dla dorosłych, literatury naukowej,  popularno-naukowej oraz kartografii 
w 2013 roku.”, świadomy/i odpowiedzialności karnej za przedkładanie fałszywych lub 
stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń w celu 
uzyskania zamówienia publicznego (art. 297 § 1 Kodeksu karnego),  oświadczam/y, że: 
 
brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 
przyczyn wskazanych w art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm. ). 
 
 
 
 
 
................................... 
                                                                             
 
 
                                                                                ...................................................................... 
                                                                               (podpis osoby/ osób  uprawnionej/ ych do  
       składania oświadczeń woli w imieniu 
          Wykonawcy) 
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                                                                                                                  Załącznik nr 4                                                                                                                   
Pieczęć Wykonawcy 
                                                               
                                                                     O F E R T A 
 
Na realizację zadania: „Sukcesywna dostawa do siedziby MBP Tychy książek (nowości i 
wznowień wydawniczych) z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki dla 
dorosłych, literatury naukowej, popularno-naukowej oraz kartografii w 2013 roku.” 
 
Nazwa Wykonawcy............................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
Adres Wykonawcy.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
REGON ....................................................... NIP ............................................................... 
Telefon……………………………………………………………. ................................... 
Numer faksu służącego porozumiewaniu się z Zamawiającym......................................... 
............................................................................................................................................. 
Oferta zawiera ..................................ponumerowanych stron. 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 
 nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje 
 potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy ją bez 

zastrzeżeń. Przyjmujemy warunki płatności zawarte w  projekcie umowy (21 dni od daty 
doręczenia faktury Zamawiającemu). 

 
3. Oferujemy wykonanie zamówienia z zastosowaniem ……. % upustu od ceny detalicznej 

brutto, stosując cenę obliczoną na podstawie wzoru: 
 

Cena książki dla biblioteki brutto = cena detaliczna książki brutto – [minus] ......... % UPUSTU 
 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od 
ostatecznej daty składania ofert. 

5. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Zadanie wykonam w terminie: od dnia podpisania umowy do 27 grudnia 2013 r., zgodnie z 
zamówieniami Biblioteki. 

7. Zamówienie wykonamy: sami */ z udziałem podwykonawców* 
 
 ........................................................................................................................................... 

należy podać część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom 
 
 
.................... dnia ............................ 
                                                                       ................................................................... 
                                                                         ( podpis osoby/ osób uprawnionej/ ych do  
       składania oświadczeń woli w imieniu 
          Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5  

LISTA 50 POZYCJI KSIĄŻKOWYCH Z OFERTY WYDAWNICZEJ 2012 ROKU 

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo 
Rok 

wydania  

Cena 
detaliczna   
(brutto)* 

Cena dla 
biblioteki   
(brutto) 

a b c d e f g 

1. Akhtar A. Amerykański derwisz Sonia Draga 2012     

2. Andrus A. 
Blog osławiony między 
niewiastami 

Prószyński 2012   
  

3. Badkhen A. Kałasznikow kebab Carta Blanca 2012     

4. Bateman D. Baśnie i legendy świata Buchmann 2012     

5. Brown S. Buntownik G + J 2012     

6. Brylewski R. Kryzys w Babilonie Wyd. Literackie 2012     

7. Ciwoniuk B. A jeśli zostanę… Literatura 2012     

8. Dahl K.O. Czwarty napastnik Czarne 2012     

9. Englisch A. Uzdrowiciel Jan Paweł II WAM 2012     

10. Fiorato M. Tajemnica Botticellego Albatros 2012     

11. Gasparski W. Biznes, etyka, odpowiedzialność PWN 2012     

12. Gellner  D. Wścibscy Bajka 2012     

13. Gier K. Kasa, forsa, szmal Sonia Draga 2012     

14. Gil A. Herbata z jaśminem 
Nasza 
Ksiegarnia 

2012   
  

15. Gretkowska M. Agent Świat Książki 2012     

16. Grisham J. Kancelaria Albatros 2012     

17. Jagielski W. Wieże z kamienia Znak 2012     

18. Kalicińska M. Lilka Zysk 2012     

19. Kasdepke G. Wielka księga uczuć 
Nasza 
Ksiegarnia 

2012   
  

20. Kennedy E. Camping story Pascal 2012     

21. Kiziukiewicz T. Rachunkowość małych przeds. PWE 2012     

22. Knox T. Biblia umarłych Rebis 2012     

23. Kortko D. Czerwona księżniczka Agora 2012     

24. Kuziemska A. Pępek świata : z dzieckiem w... G + J 2012     
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25. Lewicka M. Psychologia miejsca Scholar 2012     

26. Olsson L. Dziwne zwierzęta Zakamarki 2012     

27. Picoult J. Głos serca Prószyński 2012     

28. Pierelotkin I. Ala Betka Akapit Press 2012     

29. Prose  F. Anne Frank : dziennik, życie ... Świat Książki 2012     

30. Richell  H. Dom na szczycie klifu Prószyński 2012     

31. Roberts J. M. Operacja Marka Scypiona Bellona 2012     

32. Rodari  G. Bajki przez telefon Bona 2012     

33. Rymarczyk J. Biznes międzynarodowy PWE 2012     

34. Schirmer  M. Arystokracja ; Polskie rody PWN 2012     

35. Schulman N. Dziewczyna ze śniegiem we ... Amber 2012     

36. Simon F. Koszmarny karolek i kino grozy Znak 2012     

37. Sparks  N. Szczęściarz Albatros 2012     

38. Stelmarczyk K. Crom i uczeń czarnoksiężnika Zielona Sowa  2012     

39. 
Strękowska-Zaremba 
M. 

Abecelki i duch bursztynowego... Literatura 2012   
  

40. Strzałkowska M. Wyliczanki z pustej szklanki Bajka 2012     

41. Sunderland M. Mądrzy rodzice Świat Książki 2012     

42. Szepielak A. Dworek pod lipami 
Nasza 
Księgarnia  

2012   
  

43. Taylor S. Informacjonistka Rebis 2012     

44. Trent C. Lalki królowej Otwarte 2012     

45. Tyszka A. Zosia z Ulicy Kociej 
Nasza 
Księgarnia 

2012   
  

46. Webb H. Biedna mała Luna Zielona Sowa  2012     

47. Widłak W. Dwa serca anioła Media Rodzina 2012     

48. Włodek L. Pra : opowieść o rodzinie ... Wyd. Literackie 2012     

49. Zielińska-Elliott  A. Haruki Murakami i jego Tokio Muza 2012     

50. Żyszkowska W. Kartografia tematyczna PWN 2012     

SUMA     

Objaśnienia: 

* w przypadku oprawy broszurowej oraz oprawy twardej, należy podać cenę detaliczną brutto oraz cenę dla 

biblioteki brutto w oprawie twardej, a w przypadku braku pozycji książkowej w asortymencie Wykonawcy, należy 

podać ceny brutto (detaliczną i dla biblioteki), za jaką Wykonawca może daną pozycję sprowadzić. 

Dla ważności oferty przetargowej wszystkie pola muszą być wypełnione. 
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 Załącznik nr 6                                                              
 

U M O W A  (wzór) 
 
Zawarta w dniu .................................... w Tychach pomiędzy: 
Miejską Biblioteką Publiczną w Tychach, z siedzibą w Tychach, ul. kard. S.Wyszyńskiego 27 
reprezentowaną przez: 
.................................................................................... 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
.....................................................................................z siedzibą w ............................................. 
zarejestrowanym w ...................................................................................................................... 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

§ 1 
Umowa zostaje zawarta w ramach realizacji zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego (art.39) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu książki (nowości wydawnicze) 

z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki dla dorosłych, literatury 
naukowej i popularno-naukowej, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia i ofertą w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 27 grudnia 2013 r. 

2. Wykonawca zrealizuje umowę z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi przyjętymi 
praktykami. 

3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z 
umowy, w całości lub w części, a w szczególności nie może powierzyć wykonania 
zamówienia osobom trzecim. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę punktu 3 , Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 3 
1. Dostawy książek realizowane będą na podstawie szczegółowych zamówień (określających 
w szczególności tytuły i ilości) kierowanych do Wykonawcy przez Zamawiającego na 
podstawie otrzymywanego wzornika z nowościami i wznowieniami, rozumianego jako 
propozycję obejmującą w szczególności nowości książkowe i kartografię z co najmniej z 
wydawnictw zawartych w wykazie, stanowiącym integralną część specyfikacji. 
2. Dostawy zamówionych książek następować będą do siedziby Zamawiającego transportem 
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania zakupionych książek do 
siedziby Zamawiającego, do Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów (na pierwsze 
piętro, pok. nr 4) - w co drugą środę w godzinach pomiędzy 8:00-14:00. Wykonawca ponosi 
ryzyko utraty książek. 
3. Dostawa będzie zrealizowana w ciągu siedmiu dni od daty złożenia zamówienia. 
4.W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie 30 dni od jego złożenia, 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni po upływie 30 
dni od daty złożenia zamówienia. 
W takim przypadku ma zastosowanie regulacja określona w  § 5 pkt. 3 (kara umowna). 
5. Koszt transportu książek do Zamawiającego ponosić będzie Wykonawca. 
6. Reklamacje Zamawiającego dotyczące jakości i braków ilościowych (dotyczą ilości 
egzemplarzy i tytułów) dostarczonych książek, będą uwzględnione w terminie 7 dni od daty 
dostawy. 
7. W przypadku dostarczenia lub zafakturowania niezamówionych książek Wykonawca 
zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, mailem lub 
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faksem, do wystawienia faktury korygującej. Brak sporządzenia faktury korygującej w ww. 
terminie skutkuje naliczeniem kary w wysokości 5 % wartości przedmiotu zamówienia 
określonej w § 4 pkt 3. 
8. Na dostarczone Zamawiającemu książki Wykonawca stosować będzie ceny zgodnie  z 
ofertą, według wzoru: 
Cena książki dla biblioteki brutto = cena detaliczna książki brutto– [minus] .....% UPUSTU 
9. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może stosować cen detalicznych wyższych, niż 
ceny detaliczne drukowane na okładce książek przez ich wydawcę. W przypadku braku ceny 
detalicznej wydrukowanej na okładce przez wydawcę danej książki, Wykonawca nie może 
stosować ceny wyższej niż średnia cena rynkowa danej książki podana przez następujące 
ogólnodostępne, popularne księgarnie internetowe : www.merlin.pl ,  www.empik.com      

§ 4 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy, 
o którym mowa w § 2 niniejszej umowy. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za realizowane dostawy książek w terminie 
21 dni od daty otrzymania faktury a w przypadku przekroczenia ustalonego terminu 
zobowiązany będzie do zapłacenia ustawowych odsetek za zwłokę. 
3. Wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy w żadnym razie nie może przekroczyć 
kwoty: ...........................PLN brutto ( Słownie: ................................................................ 
................................................................................................................................brutto). 
4. Cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. 
5. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy. 
6. Wystawiona przez Wykonawcę faktura może obejmować maksymalnie 50 pozycji 
książkowych.  
7. Pozycje książkowe znajdujące się na fakturze powinny być uszeregowane w porządku 
alfabetycznym według tytułów poszczególnych pozycji. Dla każdej pozycji książkowej 
znajdującej się na fakturze Wykonawca wyszczególni wysokość udzielonego upustu. 

§ 5 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a/ w wysokości 5 % wartości zamówienia w okolicznościach wskazanych w § 3 pkt.7; 
b/ za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 10 % wartości zamówienia 
zrealizowanego z opóźnieniem. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 
Zamawiającego w wysokości 10 % całkowitej wartości zamówienia. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 
Wykonawcy w wysokości 10 % całkowitej wartości zamówienia. 
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 
kar umownych. 
5. Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. 

§ 6 
Osobami wyznaczonymi do współdziałania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

• ze strony Zamawiającego są: 
............................................................. lub ....................................................................... 

• ze strony Wykonawcy są: 
..............................................................lub........................................................................ 

§ 7 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 8 
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z 
umowy, w całości lub w części, a w szczególności nie może powierzyć wykonania 
zamówienia osobom trzecim. 
2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę regulacji zawartej w ust. 1, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 9 
W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) do wynagrodzenia netto 
zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki. Zmiana 
wynagrodzenia, wynikająca ze zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) nie 
wymaga zmiany umowy. 

§ 10 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności 

przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.  
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może jedynie nastąpić, gdy nie jest sprzeczna z 
treścią Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. i wymaga formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający przewiduje zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach: 
a. zmian organizacyjnych stron, np. zmiana reprezentacji lub siedziby strony, 
b. wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w umowie (śmierć, choroba, 

ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne 
od wykonawcy), przy pomocy, których wykonawca realizuje przedmiot umowy.  

§ 11 
Zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej i podlegają 
ograniczeniom wynikającym z postanowienia zawartego w art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

§ 12 
Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd 
powszechny. 

§ 13 
Umowę zawarto w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 


