
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

 
na: ,, Dostawę książek w postaci nowości i wznowień z zakresu 

beletrystyki, literatury naukowej, popularno – naukowej oraz 

dziecięco – młodzieżowej w 2010 r.   do Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim”  

  
Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Nr 223 poz.1655 z 2007r. z póź. zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wodzisław Śl. dn. 11.03.2010 r. 

 



1. Zamawiający : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim 

ul. Daszyńskiego 2  

44-300 Wodzisław Śląski 

tel. (032) 455 48 74  fax. (032) 455 16 89 

NIP 647 12 77 603 

Adres internetowy: www.biblioteka.wodzislaw.pl 

e-mail: bibliotekaws@hoga.p  
 

  Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować pod w/w adres, z dopiskiem 

dotyczy: „Dostawy książek w postaci nowości i wznowień z zakresu beletrystyki, 

literatury naukowej, popularno – naukowej oraz dziecięco – młodzieżowej w 2010 r.   

do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim ”. 

 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego. 

 

3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek w postaci nowości i wznowień z 

zakresu beletrystyki, literatury naukowej, popularno – naukowej oraz dziecięco – 

młodzieżowej w 2010 r.   do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu 

Śląskim.  

 

 

CPV Główny przedmiot   22 00 00 00-0 

 Dodatkowe przedmioty  22 11 00 00 - 4 

  22 11 20 00 - 8 

  22 11 30 00 - 5 

  22 11 41 00 - 3 

  22 11 42 00 - 4 

  22 11 45 00 - 7 

  22 12 00 00 – 7 

  22 12 10 00  - 4 

  22 13 00 00 - 0 

  22 16 00 00 - 9  

  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz 

wariantowych. 

 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  

 

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2010 r.  

 

7. Warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia 

mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

http://www.wodzislaw-slaski.pl/


- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

- posiadania wiedzy i doświadczenia, cena spełnienia warunku: 

Wykonawca winien wykazać iż dostarczył do biblioteki, szkół itp. min. 6  

dostaw książek o wartość min. 60.000 zł każda 

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej;  

 

 Zgodnie z art. 24 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania. 

   

    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 nimi 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 

wykonywaniu zamówienia. 

 

    Jeżeli Wykonawca będzie realizował zadanie z udziałem podwykonawców, to 

zobowiązany jest do wskazania w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie 

powierzy podwykonawcy.  

 

  Ocena spełnienia w/w warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia na 

podstawie przedstawienia dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 8 SIWZ. 

 

8.Oświadczenia i dokumenty, (załączniki do specyfikacji) jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

a) wypełniony druk „Oferta”;  

b) oświadczenie z art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 

c) oświadczenie z art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;  

d) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy  - w tym okresie, z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. 

 

Ponadto, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wykazu wydawnictw, z którymi 

współpracuje Wykonawca (załącznik do SIWZ) 

   

Powyższy dokument może być złożony w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 

przez Wykonawcę ,,za zgodność z oryginałem” 

 

9.   Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 

Pani Dorota Zubelewicz i Roma Bąk  tel. 455 48 74. Godziny udzielania wyjaśnień: 

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00. do 15.00. 



 

10. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ 

Zgodnie z art 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może zwrócić się 

do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie póżniej, 

niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

  Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania 

źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu do składania ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji 

Zamawiający przekazuje  niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie 

internetowej. 

 

10. Forma przekazywania dokumentów: 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują faksem lub drogą elektroniczną 

Nr faksu 032 455-16-89  

Email; bibliotekaws@hoga.pl 

Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do 

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim 

z dopiskiem dotyczy „Dostawy książek w postaci nowości i wznowień z zakresu 

beletrystyki, literatury naukowej, popularno – naukowej oraz dziecięco – 

młodzieżowej w 2010 r.   do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w 

Wodzisławiu Śląskim ”. 

 

11.Zamawiający nie wymaga składania wadium. 

 

12. Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na  składanie ofert w postaci elektronicznej. Na 

zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu oferty należy zamieścić następujące informacje: 

,,Dostawa książek w postaci nowości i wznowień z zakresu beletrystyki, literatury 

naukowej, popularno – naukowej oraz dziecięco – młodzieżowej w 2010 r.   do Miejskiej i 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim.”  

Nie  otwierać przed 19.03.2010r. godz. 11.00 oraz nazwą  i dokładnym adresem wraz 

z numerem telefonów, faxem, adresem internetowym, e-mailem Wykonawcy. W 

przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

wynikające z powyższego  braku, np. przypadkowego otwarcia oferty przed 

wyznaczonym terminem. 

 

13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Daszyńskiego 2, 44-300 

Wodzisław Śl.  do dnia 19.03.2010 r. do godz.10.30 

mailto:zam_pub@um.wodzislaw.pl


2) Oferty będą otwierane w dniu 19.03.2010 r. o godz.11.00 w siedzibie Zamawiającego, 

pokój 12 piętro I. 

 

14.Termin związania ofertą 30 dni 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek 

Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co 

najmniej na 3 dni przed terminem związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 

30 dni.  

 

15.Sposób obliczania ceny oferty: 

Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie proponowany upust w %, ilość 

wydawnictw , których ofertą dysponuje oraz częstotliwość dostawy wzornika do siedziby 

Biblioteki 

 

16.Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie: 

 upust stosowany od ceny detalicznej książki – 50 pkt. 

należy określić upust stosowany przez Wykonawcę od ceny detalicznej książki 

  
             upust oferowany  

     X =   najkorzystniejszy upust  spośród wszystkich rozpatrywanych  ofert x 100 pkt x 0,50 

 

 kompleksowość oferty – 30 pkt. 

należy podkreślić Wydawnictwa, których pełną ofertą dysponuje Wykonawca  

 
             liczba Wydawnictw podkreślonych w badanej ofercie 

     X =   największa liczba Wydawnictw podkreślonych z pośród badanych  ofert x 100 pkt x 0,30 

 

 częstotliwość dostaw wzornika do siedziby Biblioteki – 20 pkt. 

należy określić ile razy w miesiącu Wykonawca będzie przywoził do siedziby 

Biblioteki wzornik z pełnym zestawem tytułów sprowadzanych przez Wykonawcę   
 

             częstotliwość oferowana 

     X =   częstotliwość maksymalna  x 100 pkt x 0,20 

 

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym  w Prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, tzn 

otrzyma największą ilość punktów. 

 

17.Sposób oceny ofert 

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi, czy wszyscy Wykonawcy spełniają wymagane 

warunki, czy jej treść odpowiada treści SIWZ. Sprawdzenie spełnienia warunków będzie 

się odbywało wyłącznie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty z 

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożą wraz z ofertą wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp, lub którzy nie złożą pełnomocnictwa, albo złożą wymagane przez Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwo, do ich 



złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 

spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, 

nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.   

 

Wykonawca który nie spełni wymaganych warunków lub nie uzupełni wymaganych 

dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z 

postępowania, a jego oferta z mocy prawa zostanie uznana za odrzuconą.  

W trakcie dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2  

poprawi w ofercie: 

 

 oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące 

wyrazów w szczególności: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd 

gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd 

rzeczowy np. 31 listopada 2010 r. , rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i 

słownie. 

 oczywiste omyłki rachunkowe – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na 

liczbach, a w szczególności: błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki 

podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty 

podatku VAT, błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, 

odejmowania, mnożenia i dzielenia. 

 Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, a w szczególności: 

przyjęcie w formularzu ofertowym innych niż wynika to z załączonego do SIWZ 

wzoru formularza jednostek miar, przyjęcie w formularzu ofertowym innych niż 

wynika to z załączonego do SIWZ wzoru formularza ilości jednostek miar, załączenie 

do oferty zdublowanych pozycji formularza ofertowego. 

 

  

Zamawiający odrzuci ofertę z przyczyn wymienionych w art. 89 ustawy Pzp. 

Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione zgodnie z kryteriami podanymi w 

ogłoszeniu i SIWZ. Przy sprawdzaniu i ocenie ofert Zamawiający może żądać od 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste 

omyłki pisarskie, rachunkowe i inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 

SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o 

tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w 

sytuacjach określonych w art. 93 Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający 

powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

18.Po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie do: 

   wskazania numerów rachunków bankowych, na jakie mają być przekazane 

należności, 

   wykazania osób uprawnionych do kontaktu z Zamawiającym w trakcie 

realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego, 



   przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonają 

podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to 

nie wynika z dokumentów załączonych do oferty). 

 

19. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której 

wzór stanowi załącznik  do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie 

określony w informacji o wynikach postępowania.  

 

20. Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą 

ofertę składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

21. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI 

Prawa zamówień publicznych - ,,Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia 

odwołań. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio 

analizując  Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 198.  

 

Przy wartości zamówienia mniejszej niż 193 000 euro odwołanie przysługuje wyłącznie 

wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 

cenę; 

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) odrzucenia oferty odwołującego; 

 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, a na które nie 

przysługuje odwołanie. 

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 

czynności albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców. 

 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu. 

Odwołanie należy wnieść w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub 

mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

 

 

Dyrektor Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim 

                                                                                        Ewa Wrożyna -Chałupska 

 

 

 

 

Załączniki do specyfikacji:    

1. Druk ,,OFERTA”  

2. Wykaz Wydawnictw 

3. Wykaz zrealizowanych zamówień 

4. Oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

5. Oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

6. Projekt umowy. 



 

Załącznik nr 1 

 

………..…………….dnia…………………… 

 

 

Nazwa Wykonawcy ……………..………….. 

Adres Wykonawcy………………..…………. 

Powiat………………………………………… 

Województwo………………………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych spełniamy 

warunki dotyczące: 

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

- posiadania wiedzy i doświadczenia,  

-    dysponowania odpowiednim potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

- sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 

 

 

 

 

     .....................................................  

               (data i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

………..…………….dnia…………………… 

 

 

Nazwa Wykonawcy ……………..………….. 

Adres Wykonawcy………………..…………. 

Powiat………………………………………… 

Województwo………………………………… 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ustawy Prawa zamówień publicznych,  

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

 

 

 

     .....................................................  

               (data i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 
 

 

 

                                                    ................................................... 

       ( nazwa wykonawcy)     Miejscowość i data 

 

................................................... 

       (adres wykonawcy) 

 

...................................................        

Miejska i Powiatowa Biblioteka   Publiczna 

 w Wodzisławiu Śląskim 

 

 
 

O F E R T A 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dostawę książek w postaci 

nowości  i wznowień z zakresu beletrystyki, literatury naukowej, popularno-naukowej oraz 

dziecięco-młodzieżowej w 2010 r. do siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 

w Wodzisławiu Śląskim”: 

  
1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w SIWZ  i w tym 

zakresie proponuję dostawę przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach: 

a) proponuję upust:........% 

b) wydawnictwa, których pełną ofertą dysponuje nasza Firma (ilość)  ……… 

c) częstotliwość dostaw wzornika do siedziby Biblioteki …………………… 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego 

na „Dostawę nowości i wznowień z zakresu beletrystyki, literatury naukowej, popular- 

no-naukowej oraz dziecięco-młodzieżowej w 2010 r. do siedziby Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim” i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń 

oraz oświadczam, że uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia publicznego na  „Dostawę nowości 

 i wznowień z zakresu beletrystyki, literatury naukowej, popularno-naukowej oraz dziecię- 

co-młodzieżowej w 2010 r. do siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w 

Wodzisławiu Ślaskim”. 

 

4. Oświadczam, że wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia publicznego na „Dostawę nowości i wznowień z zakresu beletrystyki, 

literatury naukowej, popularno-naukowej oraz dziecięco-młodzieżowej w 2010 r. do 

siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim” został 

przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 



zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

5. Zobowiązuję się wykonywać zamówienie  sukcesywnie od dnia podpisania umowy 

do 31.12.2010r. 

6. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności: w terminie  do 21 dni  od dnia otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. 

 

7. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

(1) ................................................................................................................................. 

(2) ................................................................................................................................. 

(3) ................................................................................................................................. 

(4) ................................................................................................................................. 

(5) .................................................................................................................................  

 

  
Podwykonawcom zamierzam powierzyć następujący zakres zamówienia (o ile dotyczy): 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

       Podpis (podpisy): 

 

1. ............................................. 

             (nazwisko i imię – czytelnie)  

 

          ................................................ 

                (podpis)          

 

        2. ............................................... 

               (nazwisko i imię – czytelnie) . 

 

         ................................................ 

                   (podpis) 

 

   

 

 



 

 
Załącznik nr 4 

 
                                                    ................................................... 

                                                                          Miejscowość i data 

       ( nazwa wykonawcy) 

................................................... 

       (adres wykonawcy) 

..................................................       

 

Wykaz zamówień zrealizowanych w okresie ostatnich 3- lat 
 

 

Do wykazu dołączamy dokumenty potwierdzające, że zadania zostały wykonane 

należycie. 

Lp. Przedmiot 

zamówienia 

Wartość 

zamówienia 

Termin 

realizacji 

Nazwa odbiorcy 

   Początek      Koniec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        Podpis (podpisy): 

       1. ................................................. 

                (nazwisko i imię - czytelnie) 

          .................................................. 
                   (podpis) 

       2. ................................................. 

 

                (nazwisko i imię - czytelnie) 



 

 

 

Załącznik nr 5 

 

 

Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................... 

 

Adres  Wykonawcy......................................................................................................................  

 

Telefon .................................................................. fax ............................................................... 

 
WYKAZ WYDAWNICTW 

 
 

 

1. Wykaz wydawnictw: 

Należy podkreślić wydawnictwa, których pełną ofertą dysponuje Wykonawca. 

 

1. Akapit Press 

2. Albatros 

3. Amber 

4. Arkady 

5. Astrum 

6. Bellona 

7. Bertelsmann Media 

8. BGW 

9. Biblioteka Narodowa 

10. Bis 

11. Czytelnik 

12. Czarna Owca 

13. Debit 

14. Difin 

15. Drzewo Babel 

16. Egmont 

17. Elipsa 

18. Wydawnictwo Olesiejuk 

19. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 

20. GREG 

21. Helion 



22. Iskry 

23. Jedność 

24. Klub dla Ciebie  

25. Książka i Wiedza 

26. Książnica 

27. Magnum 

28. Media Rodzina 

29. Muza S.A 

30. Muzeum Śląskie 

31. Nasza Księgarnia 

32. Noir sur Blanc 

33. Oficyna Wydawnicza Delta W-Z 

34. Oficyna Wydawnicza Impuls 

35. Państwowy Instytut Wydawniczy 

36. Pascal 

37. Placet 

38. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 

39. Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

40. PZWL 

41. Proksenia 

42. Prószyński i S – k a 

43. Prószyński i Media 

44. Publicat 

45. Rea 

46. Rebis 

47. Sic! 

48. Siedmioróg 

49. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 

50. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 

51. Śląsk 

52. Świat Książki 

53. Twój Styl 

54. Universitas 

55. Vers 



56. Videograf II 

57. W.A.B 

58. Wiedza i Życie – Hachette Livre Polska 

59. Wiedza Powszechna 

60. Wolters Kluwer Polska 

61. Wydawnictwo Wołoszański 

62. Wydawnictwa Naukowo – Techniczne 

63. Wydawnictwa Prawnicze PWN 

64. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 

65. Wydawnictwo Adam Marszałek 

66. Wydawnictwo Akademickie ”Żak” 

67. Wydawnictwo C.H.. Beck 

68. Wydawnictwo Dolnośląskie 

69. Wydawnictwo Elżbieta Jarmołkiewicz 

70. Wydawnictwo Europa 

71. Wydawnictwo Literackie 

72. Wydawnictwo Literatura 

73. Wydawnictwo Naukowe PWN 

74. Wydawnictwo Prawnicze Lex 

75. Zakamycze 

76. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 

77. Zielona Sowa 

78. Zysk i S-ka 

 

Podpis ( podpisy): 

1........................................ 

               (nazwisko i imię-czytelnie) 

             ............................................... 

          (podpis) 

 

Podpis ( podpisy): 

2........................................ 

               (nazwisko i imię-czytelnie) 

             ............................................... 

         (podpis) 

 

........................................... dnia ............................ 

                   (miejscowość) 



 

 

 

Załącznik nr 6 

 

 

 

 

PROJEKT UMOWY  
 

Zawarta w dniu  _____________________ w Wodzisławiu Śląskim  pomiędzy: 

Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Wodzisławiu Śląskim, ul. Daszyńskiego 2, 

reprezentowaną przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej  Biblioteki Publicznej mgr Ewę 

Wrożyna-Chałupską, zwaną w treści umowy „Zamawiającym” a, 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą. 

 

§ 1 

 

Umowa zostaje zawarta w ramach realizacji zamówienia publicznego udzielonego        

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo zamówień publicznych  

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu książki (nowości                    

z zakresu beletrystyki, naukowe, popularno-naukowe oraz literaturę dziecięco-

młodzieżową) sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.12.2010r. 

 

2.  Dostawy książek realizowane będą na podstawie szczegółowych zamówień 

(określających tytuły i ilości) kierowanych do Wykonawcy przez Zamawiającego na 

podstawie otrzymywanego kompletnego wzornika nowości wydawnictw. Przez 

kompletny wzornik rozumieć należy listę wszystkich pozycji książkowych 

wydanych przez wydawnictwa objęte ofertą Wykonawcy zgodnie z listą stanowiącą 

załącznik do SIWZ, w okresie po dacie przedstawienia Zamawiającemu ostatniego 

wzornika .  

 

3. Każdorazowo wzornik zawierać winien oświadczenie Wykonawcy, że lista pozycji 

książkowych zawartych we wzorniku całkowicie wyczerpuje ofertę, jaką 

Wykonawca jest w stanie przedstawić Zamawiającemu, chyba, że Zamawiający 

zwolni Wykonawcę z tego obowiązku. 

 

4. Strony dopuszczają także możliwość składania zamówień przez Zamawiającego 

z bazy elektronicznej i bezpośrednio we wzorcowni Wykonawcy. 

 

5.  Realizacja  dostawy objętej zamówieniem Zamawiającego następuje przez  

Wykonawcę w  terminie 5 dni od  otrzymania zamówienia,  przy  czym Wykonawca 

gwarantuje pełną realizację zamówienia (odnośnie tytułów i ilości) o ile 

Zamawiający złoży to zamówienie u Wykonawcy najpóźniej w ciągu 4 dni od 



otrzymania wzornika. Powyższy termin dostawy dotyczy również realizacji 

zamówień pozycji wybranych przez Zamawiającego w bazie elektronicznej i we 

wzorcowni Wykonawcy. 

 

6.   Zamawiający ma prawo odstąpić od złożonego zamówienia w przypadku, gdy 

zwłoka Wykonawcy w dostarczeniu książek przekroczy 21 dni od daty złożenia 

zamówienia. 

 

7. Strony ustalają, że w miarę swoich możliwości Wykonawca realizować będzie także 

dostawy książek zamówionych przez Zamawiającego spoza wzornika. 

 

 

8. Dostawy zamówionych książek (również wzornika) następować będą do siedziby    

Zamawiającego transportem Wykonawcy w godzinach od 7:30 do 15:30 do Działu       

Gromadzenia i Opracowania Zbiorów – I piętro w budynku Miejskiej i Powiatowej  

Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Daszyńskiego 2 

 

9. Całość kosztów realizacji zamówień na dostawę książek obciąża Wykonawcę. 

 

  10. Na dostarczone Zamawiającemu książki Wykonawca stosować będzie upust od ceny 

detalicznej wynoszący ______%. 

       

§ 3 

 

Wartość książek zakupionych na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy ________ 

złotych. 

 

§ 4 

 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za każdorazową zrealizowaną dostawę książek w 

terminie 21 dni od otrzymania faktury, a w przypadku przekroczenia ustalonego terminu 

zobowiązany będzie do zapłaty ustawowych odsetek zwłoki.  

Zapłata należności następować będzie przelewem na konto Wykonawcy. 

 

§ 5 

 

W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest w 

terminie 7 dni od jej otrzymania uzupełnić braki jakościowe, tytułowe i ilościowe 

dostarczonych uprzednio książek.  

 

§ 6 

 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w kwocie 100,00 zł, za każdy przypadek niedostarczenia książek w terminie 

przewidzianym w § 2 pkt 5,   

b) 20 % wartości niezrealizowanych dostaw w przypadku niezrealizowania dostawy, przez 

którą rozumie się sytuację przewidziana w § 2 pkt. 6. 

c) 10 % wartości dostarczonych książek z wadami (a nie wymienionych na wolne od wad) 

niezależnie od zwrotu uiszczonej za nie kwoty. 

d) 10 % wartości kwoty określonej w § 3 w przypadku gdy Zamawiający odstąpi 

od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.  

 



 

 

 

§ 7 

 

W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu         z tytułu 

wykonania części umowy 

§ 8 

 

1. Każdej ze stron przysługiwać będzie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w 

przypadku niewywiązywania się przez drugą stronę z obowiązków określonych tą umową, 

po bezskutecznym pisemnym wezwaniu drugiej strony do zmiany sposobu wykonania 

umowy. 

2. W szczególności przez niewywiązywanie się Wykonawcy z umowy rozumiane będzie co 

najmniej dwukrotne dostarczenie Zamawiającemu niekompletnego wzornika, o którym 

mowa w § 2 umowy. 

 

 

§ 9 

 

1.  Ewentualne wątpliwości wynikłe na tle realizacji postanowień umowy należy rozstrzygać 

zgodnie z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ofertą  

Wykonawcy. 

 

   2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową  mają zastosowanie przepisy Kodeksu  

cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.  

z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm..) 

 

 

  3. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji postanowień umowy strony poddają pod    

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 10 

 

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2010r. 

        

 § 11 

 

Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez Wykonawcę w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

§ 12 

 

Umowę zawarto w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej strony. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA: 

 

 

 



 


