
WBP/ZP/230-2/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA  REALIZACJĘ ZADANIA

„DOSTAWA KSIĄŻEK DLA WADOWICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ”



I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
Wadowicka Biblioteka Publiczna  zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej  kwot określonych 
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień 
publicznych.
Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę książek dla Wadowickiej 
Biblioteki Publicznej , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w punkcie III SIWZ.
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu
składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie
wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Użyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminy maja następujące znaczenie:

1. .„WBP” lub „Zamawiający” – Wadowicka Biblioteka Publiczna
      2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej
            Specyfikacji.

3. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
4. „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

      5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został
            w sposób szczegółowy opisany w punkcie III SIWZ. 
      6. ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na
           wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania
           zamówienia.

WYKONAWCY   POBIERAJĄCY   SPECYFIKACJĘ ZE  STRONY  WWW  SĄ  PROSZENI  
O POWIADOMIENIE  ZAMAWIAJĄCEGO O CHĘCI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
LUB  ZŁOŻENIU  OFERTY ORAZ  PODANIE  SWOJEGO  ADRESU  DO  KORESPONDENCJI. 
PRZEKAZANIE  TAKIEJ  INFORMACJI  UMOŻLIWI  ZAMAWIAJĄCEMU  INFORMOWANIE 
WYKONAWCÓW O EWENTUALNYCH ZMIANACH SIWZ.

Dane Zamawiającego:
Nazwa: Wadowicka  Biblioteka Publiczna 
NIP: 551-10-33-090
Dokładny adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 1
Tel./ Faks: 33 8234618
E-mail: wadowickabp@op.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00 .

Znak Postępowania: WBP/ZP/230-2/2013 
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
z zachowaniem zasad określonych w ustawie.



III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej.
    Szczegółowy wykaz książek objętych dostawą stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

    Kod CPV: 22113000-5 – Książki biblioteczne.

2. Zamówienie będzie realizowane w następujących częściach:
Nr części Opis części zamówienia

1 Książki różne – zgodnie z pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ

2 Książki dla dzieci i młodzieży– zgodnie z pkt 2 załącznika nr 1 do SIWZ

3.Wielkość zamówienia – 188woluminów 
4.Każda ze wskazanych powyżej części Zamówienia określana będzie dalej mianem „Zadania”.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Oferta Wykonawcy 
może obejmować bądź całość zamówienia bądź wybrane zadania. W ofercie musi być wyraźnie 
wskazane, których zadań dotyczy.
5. Wykonawca dostarczy książki do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH
Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia Wykonawcy wybranemu do realizacji
niniejszego zamówienia zamówień uzupełniających.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia – do 20.listopada 2013roku
Miejsce wykonania Zamówienia – siedziba WBP

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
1.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
1.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1.2. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany 
wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak 
podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.
3. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków będzie dokonana na podstawie 
treści złożonego oświadczenia , wg formuły „spełnia/nie spełnia” 
4. Wykonawcy mogą wspólnie obiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący
wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy 
dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie, przy 
czym przy ocenie spełniania warunków przez podmioty wspólnie składające ofertę wymagania 
wskazane w pkt 1.1 mogą spełniać tylko niektórzy spośród tych Wykonawców, tak aby łącznie były 



one spełnione w odniesieniu do wszystkich Wykonawców.
5. 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.
6. Wykonawca, który nie wykaże spełniania któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu 
określonych w pkt 1.1, zostanie wykluczony z postępowania, a tym samym złożona przez niego 
oferta zostanie uznana za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3ustawy.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
Z POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu wykazania braku postaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, każdy z Wykonawców przedłoży wraz z ofertą następujące oświadczenia
i dokumenty:
1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
1.2. Aktualny odpis lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem z właściwego rejestru, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony 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. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentów określonych w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
5. W celu wykazania warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie VI pkt. 1.1
niniejszej SIWZ Zamawiający żąda przedłożenia:
5.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
6. Jeżeli Wykonawca polega 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, wówczas zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, że 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.
7. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców oraz we wszystkich
przypadkach, gdy z przedstawionych dokumentów nie wynika upoważnienie osoby je podpisującej 
do reprezentowania Wykonawcy, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo dla osoby 
podpisującej dokumenty przetargowe, ze wskazaniem jego zakresu.
8. Podmioty występujące wspólnie winny złożyć, oddzielnie dla każdego podmiotu, dokumenty
wskazane w pkt. 1.



9. Wszelkie dokumenty składane są w oryginałach lub kopiach poświadczonych przez Wykonawcę.
10. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu.
11. Dokumenty napisane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie, z zastrzeżeniem punktu 2.
2. Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą 
faksu, na numer podany w pkt I SIWZ lub za pomocą poczty elektronicznej – na adres podany 
w pkt I SIWZ. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu 
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu 
i została niezwłocznie potwierdzona. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty 
lub informacje, o których mowa powyżej faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana 
w następnym dniu pracy Zamawiającego i będzie uznana za wniesioną z datą zarejestrowania.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Pani Bożena Płonka tel. 33 8234618 
Pani Elżbieta Mikołajczyk  tel. 338234618 

X. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą.
4. Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający samodzielnie lub
na wniosek Wykonawcy może jednorazowo zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu związania ofertą o okres nie dłuższy niż 60 dni. Na pytanie
Zamawiającego w powyższej kwestii Wykonawca winien udzielić pisemnej odpowiedzi.
Zmiana okresu ważności oferty nie daje prawa do zmiany żadnego z dokumentów
przetargowych, a w szczególności ceny oferty.
5. Brak zgody Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą  skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą, czytelną techniką. Zaleca się aby



wszystkie kartki oferty były trwale spięte oraz ponumerowane. Każda karta oferty powinna
być zaparafowana lub podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu 
Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób 
i parafowane przez osobę uprawnioną.
4. W przypadku oświadczeń i dokumentów sporządzonych w języku obcym Wykonawca składa
oprócz dokumentu jego tłumaczenie podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy.
5. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców oraz we wszystkich
przypadkach, gdy z przedstawionych dokumentów nie wynika upoważnienie osoby je podpisującej 
do reprezentowania Wykonawcy, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo dla osoby 
podpisującej dokumenty przetargowe, ze wskazaniem jego zakresu. Pełnomocnictwo podpisane 
przez osobę/osoby wskazane w dokumentach rejestrowych jako upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
6. Dokumenty składane są w oryginałach lub kopiach poświadczonych przez Wykonawcę.
Poświadczenia należy dokonać na każdej zapisanej stronie.
7. Oferta musi zawierać:
a) Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem, z podaniem całkowitego
ryczałtowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każde zadanie w złotych polskich
(załącznik nr 2 do SIWZ);
b) Oświadczenia wskazane w pkt VII niniejszej SIWZ (załącznik nr 3, 4, 5 do SIWZ);
c) Parafowane przez osoby uprawnione istotne dla stron postanowienia, które zostaną
włączone do umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).
d) Szczegółową listę książek – z uzupełnionymi cenami (Załącznik nr 1 do SIWZ).
e) Załączniki w postaci dokumentów opisanych w SIWZ.
8. Oferta zostanie przygotowana na formularzach, które stanowią załączniki do SIWZ lub na
kopiach zawierających dokładnie ich treść.
9. Oferta zostanie złożona w jednym egzemplarzu.
10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane
w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. 
Zaleca się aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były umieszczone 
w osobnym, wewnętrznym opakowaniu i oznaczone stosowną klauzulą.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie bądź brak zastrzeżenia 
dokumentów określonych jako tajne. Dokumenty, które mimo zastrzeżenia przez Wykonawcę nie 
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych 
przepisów Zamawiający jest zobowiązany ujawnić w ramach prowadzonego postępowania 
w sprawie zamówienia publicznego.
11. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej
kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na dostawę książek dla Wadowickiej Biblioteki
Publicznej  - nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert”. Na kopercie należy podać 
znak sprawy oraz nazwę i adres Wykonawcy.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej.
13. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się
odpowiednio punkty powyższe SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić
zastrzeżenie „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”.

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty przetargowe opracowane zgodnie z niniejsząSIWZ należy składać u Zamawiającego: 
Wadowicka  Biblioteka Publiczna, 34-100 Wadowice, ul. Legionów 1– Administracja w 
terminie do dnia 28 października 2013 roku, do godziny 10.00.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert zgodnie z przepisami 



ustawy. W wypadku zmiany terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego 
i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowym terminom.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone 
Wykonawcom w stanie w jakim zostały dostarczone do Zamawiającego, bez otwierania.

XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia  28 października 2013 roku o godz. 10.30 w siedzibie 
Zamawiającego , Wadowice ul. Legionów 1, Administracja, w obecności Wykonawców, którzy
zechcą uczestniczyć w posiedzeniu otwarcia ofert. Wykonawcy będą poproszeni o wpisanie się na 
listę obecności i złożenie na niej podpisu. W przypadku nieobecności Wykonawcy na posiedzeniu 
otwarcia ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z posiedzenia otwarcia   ofert na 
pisemny wniosek Wykonawcy.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem prawidłowości ogłoszenia przetargu.
Następnie zostanie zbadana nienaruszalność kopert z ofertami.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5. Koperty oznaczone „wycofanie oferty” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Koperty ofert
wycofanych nie będą otwierane. Następnie zostaną otwarte oferty oznaczone „zmiana oferty”
Zmiany zostaną dołączone do ofert, których dotyczą.
6. Jako ostatnie zostaną otwarte oferty, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub
wycofane.
7. Po otwarciu ofert zostanie odczytana nazwa Wykonawcy, adres Jego siedziby, cena oferty,
termin wykonania i warunki płatności.
8. Z posiedzenia otwarcia ofert sporządza się protokół.

XV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY
1. Cena oferty uwzględniać będzie wszystkie czynności i działania Wykonawcy niezbędne do
prawidłowego wykonania i całkowitej realizacji zamówienia w zakresie wynikającym
w szczególności z niniejszej SIWZ, w tym ewentualne opłaty celne, koszt transportu i 
ubezpieczenia, należny podatek itp.
2. Na formularzu cenowym oferty Wykonawca poda ryczałtową cenę brutto określoną
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za wykonanie poszczególnych zadań. Cena będzie 
podana liczbowo i słownie.
3. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega negocjacji.

XVI. OPIS KRYTERIÓW WYBORU I SPOSOBU OCENY OFERT
Oferty nieodrzucone zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi
kryteriami:

Kryterium:
Lp.  Opis kryterium oceny Znaczenie (%)

1 Cena 100

                                                                            RAZEM 100

Obliczenie punktów nastąpi na podstawie wzoru:

                                            najniższa cena oferowana brutto x 100
  Liczba punktów =                          cena brutto oferenta



Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów
obliczonych wg podanego powyżej wzoru.
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych
polskich (PLN).

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WŁĄCZONE DO 
UMOWY
1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną włączone do umowy ujęte są w załączniku nr 5
do SIWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone
w Dziale VI Ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są odwołanie oraz skarga do sądu.
4. 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, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający podpisze
umowę w sprawie niniejszego zamówienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie określonym na podstawie art. 94 ust.
1, 2 ustawy. O dokładnym terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający niezwłocznie
poinformuje Wykonawcę, którego ofertę wybrano.
3. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano uchylać się będzie od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 
ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. Jeżeli została wybrana oferta złożona wspólnie przez kilku Wykonawców, przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni na żądanie Zamawiającego umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.

XXII. INFORMACJE DODATKOWE



1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowania aukcji
elektronicznej.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach od czasu
rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia do zakończenia przedmiotu zamówienia.
6. W sprawach nie opisanych w niniejszych dokumentach przetargowych stosuje się przepisy
ustawy i inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia za pośrednictwem
podwykonawcy.
8. Zamawiający wszczął postępowanie z datą przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi
Urzędu Zamówień Publicznych.

XXIII. ZAŁĄCZNIKI
Następujące załączniki stanowią integralna część SIWZ:
1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz książek
2. Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy.
3. Załącznik nr 3 –.Oświadczenie Wykonawcy
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy
6. Załącznik nr 6 – Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną włączone do umowy.



WBP/ZP/230-2/2013                                                                             
Załącznik Nr 1 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

Szczegółowy wykaz książek

ZADANIE NR 1 – KSIĄŻKI RÓŻNE

Lp. Tytuł / Wydawnictwo Autor Ilość Cena wszystkich 
egzemplarzy

1. 7 lat później Musso G. 2
2. Afery i skandale drugiej Rzeczypospolitej Koper S.                        1
3. Apetyt na Italię Fort M. 1
4. Barbara i król Czarnecka R. 1
5. Biblioteka książka informacja Internet   /UMCS Red. Osiński Z. 1
6. Calico Joe Grisham J. 1
7. Chwile, których nie znamy Opowieść o Marku Grechucie Sztokfisz M. 2
8. Córka czarownicy Klejzerowicz A. 1
9. Córki swoich matek Miszczuk 3
10. Czarne tango Oskarsson L. 1
11. Czerwone gardło Nesbo J. 1
12. Czym zadziwi strefa kiwi Richter A. 1
13. Dezinformator Forsyth F. 1
14. Długo i szczęśliwie Warren S. 1
15. Doktor Sen King  S. 2
16. Dworek pod lipami Szepielak A. 1
17. Dzieci Hannibala Roberts J. 1
18. Dziewiąty Mag 3 Dziedzictwo Reystone A. 1
19. Ekonomia społeczna    /Adam Marszałek Narski Z. 1
20. Geopolityka głodu  /Książka i Prasa Ziegler J. 1
21. Historia i literatura o rodzinie   /Petrus Kądziołka W. 1
22. Honor Shafak E. 1
23. Ich pięcioro Wiggs S. 3
24. Inferno Brown D. 3
25. Japoński wachlarz Powroty Bator J. 1
26. Kilka sekund od śmierci Coben H. 3
27. Kochać mocniej Gardner L. 1
28. Kresowa Atlantyda t.2 Nicieja S. 1
29. Kresowa Atlantyda t.3 Nicieja S. 1
30. Kto jak nie ja? Kołczewska K. 1
31. Lato w Zatoce Aniołów Freethy B. 1
32. Lawendowe dziewczyny Cook C. 1
33. Leksykon resocjalizacji  /Impuls Jaworska A. 1
34. Loty w ciszy Real J. 1
35. Maria Antonina w Wersalu i Petit Trianon Grey J. 1
36. Matka papieża  / Znak Kindziuk M. 2
37. Miłość w Powstaniu Warszawskim Koper S. 3
38. Misja Mongolia Treanor D. 1
39. Młyn nad Czarnym potokiem Szepielak A. 3
40. Na cienistej plaży Freethy B. 1
41. Nie mów nic, kocham cię McFarlane M. 2
42. Niewidzialne Graham H. 1
43. Noc w Orient Expressie Henry V. 1
44. Obywatel i Małgorzata Potocka M. 1
45. Ofiara losu Lackberg C. 1
46. Ogród tajemnic Freethy B. 1
47. Opiekun medyczny w praktyce  /PZWL Szwałkiewicz E. 1
48. Ostatni, który umrze Gerritsen T. 1
49. Ostatnie rozdanie Myśliwski W. 1
50. Parker Pyne na tropie Christie A. 1



51. Paryż mój słodki Thomas A. 1
52. Perfumy Prowansji Donaglia F. 1
53. Pewnej zimowej nocy Montefiore S. 2
54. Płomienie śmierci Kava A. 1
55. Płytkie nacięcie Slaughter K. 1
56. Po kres czasu Steel D. 3
57. Podróż do miasta świateł Róża z Wolskich Gutowska-Adamczyk M 1
58. Podróż na sto stóp Morais R. 1
59. Pokój straceń Deaver J. 3
60. Poradnik przetrwania w życiu Grylls B 1
61. Potęga marzeń Rivers F. 1
62. Prawda o sprawie Harry'ego Queberta Dicker J. 1
63. Prywatna sprawa Lokko L. 1
64. Przepis na szczęście Michalak K. 1
65. Przyjaciółka z młodości Munro A. 1
66. Sekretne życie CeeCee Wilkes Chamberlain D. 1
67. Siła czasu Zimbardo P 1
68. Simon i dęby Fredriksson M 1
69. Skafander i motyl Bauby J. 1
70. Słodka przynęta McEwan I. 1
71. Służąca Hemingwaya Robuck E. 1
72. Spętani przez bogów t. 1/ Wędrówka przez sen t. 2 Angelini J. 1
73. Szczęśliwy pech Banach I. 1
74. Szofar zabrzmiał Rivers F. 2
75. Śmierć w Amazonii Domosławski A. 1
76. Świat kobiet Jordan P. 1
77. To wszystko przez ciebie Karpińska A. 2
78. To, co zostało Picoult J. 3
79. Toskańska róża Aleksandra B. 1
80. Umysł w ogniu Cahalan S. 1
81. Urodzona dla śmierci Jackson L. 1
82. Uwięziona królowa Gregory P. 1
83. W  cztery strony świata Zaleski G. 1
84. W domu Bryson B. 2
85. W otchłani mroku Krajewski M. 3
86. W szpilkach od Manolo Lingas-Łoniewska A. 1
87. Wciąż żywa James P. 2
88. Włoskie buty Mankell H. 3
89. Wrócę po ciebie Musso G. 1
90. Wspomnienia wojenne Lanckorońska K. 1
91. Wtedy pojawiłeś się ty Weiner J. 1
92. Z miłości do syna Sasson J. 1
93. Zaginione Hayder M 1
94. Zbrodnia w efekcie Chmielewska J. 1
95. Złoto Himmlera Kessler L. 1
96. Zmuszona do małżeństwa Leila 1
97. Zrób mnie młodszą zrób mnie piękną Valko T. 2
98. Zwycięzca bierze wszystko Roberts N. 1
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ZADANIE NR 2 – KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Lp. Tytuł / Wydawnictwo Autor Ilość Cena wszystkich 
egzemplarzy

1. A jak alfabet Przewoźniak M. 1
2. Asteriks  Wielka przeprawa  t.22 Goscinny R.Uderzo A. 1
3. Asteriks  Wyprawa dookoła Galii  t.4 Goscinny R.Uderzo A. 1
4. Asteriks Galijskie początki t.32 Goscinny R.Uderzo A. 1
5. Asteriks i Latrawiata Goscinny R.Uderzo A. 1
6. Asteriks Jak Obeliks wpadł do kociołka druida... Goscinny R.Uderzo A. 1
7. Asteriks Kiedy niebo spada na głowę  t.33 Goscinny R.Uderzo A. 1



8. Asteriks Odyseja Asteriksa Goscinny R.Uderzo A. 1
9. Asteriks Syn Asteriksa Goscinny R.Uderzo A. 1
10. Balladyna   [z opracowaniem] / Greg Słowacki J. 1
11. Basia i moda Stanecka Z. 1
12. Bogowie i Wojownicy Paver M. 1
13. Bransoletka Nowak E. 1
14. Cecylka Knedelek i Boże Narodzenie Krzyżanek J. 1
15. Cudowne bajki o zwierzątkach  /Feniks 1
16. Czarne serce Puricelli Guerra E. 1
17. Czerwony koń  Jinny z Finmory 4 Leitch P. 1
18. Departament 19 Powrót Hill W. 1
19. Dziedzic czarodziejów Chima C. 1
20. Dziedzictwo Daugherty C. 1
21. Dzielny prosiaczek Feldman T. 1
22. Itch Mayo S. 1
23. Jak wytrzymać z moją siostrą Martin A. 1
24. Klub księżycowej bransoletki Zimowe szaleństwo Skórzewska A. 1
25. Kod Apokalipsy  T. 3 Scarrow A. 1
26. Kreacje z filcu Exelmans Ch. 1
27. Królewski zwiadowca Flanagan J. 1
28. Krzyk Fabra Jordi S. 1
29. Księżniczki są wśród nas Maneru M. 1
30. Młody samuraj 6 Krąg ognia Bradford Ch. 1
31. Nieznajoma z internetu Jabłonowska N. 1
32. Ogień Elfgren S. 1
33. Pod skrzydłem anioła Babińska H. 1
34. Przewodnik prawdziwych tropicieli Jesień Wajrak A. 1
35. Przewodnik prawdziwych tropicieli Lato Wajrak A. 1
36. Przewodnik prawdziwych tropicieli Wiosna Wajrak A. 1
37. Przewodnik prawdziwych tropicieli Zima Wajrak A. 1
38. Rozrywki Mikołajka 1
39. Rymowanki polskie Przysłowia dla dzieci Strzemińska D. 1
40. Samochodzik Franek  Poznaję świat Wójcik E. 1
41. Samochodzik Franek  Skarb piratów Wójcik E. 1
42. Samochodzik Franek  W muzeum Wójcik E. 1
43. Samochodzik Franek  Wielki wyścig Wójcik E. 1
44. Simon i dęby Fredriksson M 1
45. Stajnia pod podkową Marysia i Sczęściarz McKain K. 1
46. Stajnia pod podkową Oliwia i Klejnotka McKain K. 1
47. Stajnia pod podkową Oliwia i Klejnotka McKain K. 1
48. Szydełkowanie 300 wskazówek, technik i tajników Eaton J. 1
49. Torebki z filcu Beattie B. 1
50. Tsatsiki i Retzina Nilsson M. 1
51. Tsatsiki i Tata poławiacz ośmiornic Nilsson M. 1
52. Tylko bez całowania czyli jak sobie radzić... Kasdepke G. 1
53. Tylko Tsatsiki Nilsson M. 1
54. Walka wodzów Goscinny R.Uderzo A. 1
55. Władca Lewawu Terakowska D. 1
56. Wszechświaty Patrignani L. 1
57. Zuzia nocuje u Julii Schneider L. 1
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  ………………data......................                ……………………………………………...........
                                                                                                      czytelny(e) podpis(y) lub pieczęć(cie) imienna(e)
                                                                                        i podpis(y) osoby(osób)uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy



WBP/ZP/230-2/2013

 Załącznik Nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

(po wypełnieniu stanie się oferta
przetargową).

  

.....................................                                   
     ( pieczęć firmy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa ………………………………………………………………………........................................
Siedziba …………………………………………………………………….....................................…
Adres poczty elektronicznej ……………………………………………………................................
Strona internetowa ………………………………………………………………………...................
Numer telefonu  ………………………………………………………………....................................
Numer faksu  ………………………………………………………………........................................
Numer REGON ………………………………………………………………………........................
Numer NIP ………………………………………………………………………...............................

Oświadczamy, że po zapoznaniu się z dokumentami przetargowymi ja (my) niżej podpisany(i)
podejmuje(my) się dostawy książek dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej , w zakresie
zadania nr/ zadań nr …........................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
zgodnie z istotnymi postanowieniami umownymi w przedmiotowym postępowaniu:

I. Za wynagrodzenie, zwane dalej Ceną Ofertową w wysokości:

1. za wykonanie zadania nr 1:
Cena ofertowa brutto, ustalona wg zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wynosi:
PLN …………………………………………………………………………………………....
słownie: ………………………………………………………………………………………

2. za wykonanie zadania nr 2:
Cena ofertowa brutto, ustalona wg zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wynosi:
PLN …………………………………………………………………………………………....
słownie: ………………………………………………………………………………………

II. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 20 listopada
2013 roku.

III. Ponadto Oświadczamy, że:
1. zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia oraz wszelkimi warunkami dodatkowymi,
ustaleniami i wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
w innych dokumentach stanowiących integralną cześć SIWZ, wzorze umowy i przyjmujemy je
bez zastrzeżeń,
2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc wraz z dniem



przypadającym na termin składania ofert;
3. wyceniliśmy wszystkie elementy objęte specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz
wyjaśnieniami, uzupełnieniami i odpowiedziami Zamawiającego wprowadzonymi przez
Zamawiającego do SIWZ przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert;
4. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty;
5. przedmiot zamówienia wykonamy w 100% siłami własnymi/ przy pomocy podwykonawców•.
Wykonanie następujących części zamówienia powierzymy podwykonawcom:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6. wykonamy przedmiot niniejszego zamówienia w sposób prawidłowy, zgodny z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w dokumentach przetargowych;
7. Oświadczenie dodatkowe dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie(jeżeli
dotyczy)
7.1 Składając wspólną ofertę oświadczamy, że w wypadku wyboru naszej oferty do
realizacji przedmiotu zamówienia będziemy ponosić solidarną odpowiedzialność za
wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

IV. W wypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy na warunkach podanych w przetargu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego,
V. Osoba / osobami / uprawniona /uprawnionymi/ do podpisania oferty i umowy (na podstawie 
załączonych dokumentów rejestracyjnych firmy wykonawcy lub stosownego pełnomocnictwa) 
jest/są:

1. …………………………… …..........tel. kontaktowy ……………………, faks …………………
 zakres odpowiedzialności ……………………………………………………………………...........

2. ……………………………............. tel. kontaktowy ……………………, faks ………………… 
zakres odpowiedzialności …………………………………………………………………… ….....

VI. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej
przez dwa (lub więcej) podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:
stanowisko ........................................................................................................................
imię i nazwisko ........................................................................................................................
tel. 0 (**) .............................................................................................................
fax. 0 (**) .............................................................................................................

VII. Całość oferty składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach, z tym że informacje
zawarte na stronach ….. oferty nie podlegają udostępnieniu innym Uczestnikom postępowania.

VIII. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiące jej integralną cześć są:
1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
4. ........................................................

                                
  ………………data......................                ……………………………………………...........
                                                                                                      czytelny(e) podpis(y) lub pieczęć(cie) imienna(e)
                                                                                        i podpis(y) osoby(osób)uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik Nr 3 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

          ...........................................................
                               / Pieczęć adresowa oferenta/

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie „Dostawa książek dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej ”,
świadomi odpowiedzialności karnej za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę
dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń w celu uzyskania zamówienia publicznego
(art. 297 § 1 Kodeksu karnego), oświadczamy że:
brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
z przyczyn wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………… dnia …………                  ……………………………………………………
                                                                                                              czytelny(e) podpis(y) lub pieczęć(cie) imienna(e)
                                                                                 i podpis(y) osoby(osób)uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik Nr 4 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

          ...........................................................
                               / Pieczęć adresowa oferenta/

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie „Dostawa książek dla wadowickiej Biblioteki Publicznej ”,
świadomi odpowiedzialności karnej za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę
dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń w celu uzyskania zamówienia publicznego
(art. 297 § 1 Kodeksu karnego), oświadczamy że:
1. spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadamy wiedzę i doświadczenie;
c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

……………… dnia …………                  ……………………………………………………
                                                                                                              czytelny(e) podpis(y) lub pieczęć(cie) imienna(e)
                                                                                 i podpis(y) osoby(osób)uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik Nr 5 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

          ...........................................................
                               / Pieczęć adresowa oferenta/

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie „Dostawa książek dla wadowickiej Biblioteki Publicznej ”,
świadomi odpowiedzialności karnej za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę
dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń w celu uzyskania zamówienia publicznego
(art. 297 § 1 Kodeksu karnego), oświadczam jako osoba fizyczna, że:
zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy i nie ma podstaw do wykluczenia mnie
z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie wyżej wymienionego
przepisu.

……………… dnia …………                  ……………………………………………………
                                                                                                              czytelny(e) podpis(y) lub pieczęć(cie) imienna(e)
                                                                                 i podpis(y) osoby(osób)uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik Nr 6 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WŁĄCZONE DO UMOWY
§ 1
1. Na podstawie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami),
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek dostawy książek dla
Wadowickiej Biblioteki Publicznej , zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu oraz złożoną ofertą, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy.
2. Przedmiot niniejszej umowy stanowi dostawa książek objętych zakresem zadania nr .........
(zadań nr..........).
3. Cena dostawy zgodnie z ofertą, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy wynosi:
................................. brutto (słownie: ...................................................).
4. Cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązująca stawką.

§ 2
1. Wykonawca przystąpi do wykonywania niniejszej umowy niezwłocznie po jej podpisaniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego
tj. Wadowickiej  Biblioteki Publicznej, 34-100 Wadowice ul. Legionów1 do dnia 20 listopada 
2013r.
3. Wykonawca zapewnia kompletność oferty.
4. Wykonawca zrealizuje dostawę przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie
z najlepszymi przyjętymi praktykami.
5.Dostawa książek będzie zrealizowana transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko

§ 3
1. Odbiór całości zamówienia, poprzedzony zostanie sprawdzeniem przez Zamawiającego 
zgodności dostawy z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa w § 1 umowy. W przypadku 
gdy nie odpowiada ona wymaganiom określonym w niniejszej umowie bądź w razie wystąpienia 
wad przedmiotu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi i zalecenia.
2. Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonych książek
z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przedmiotowym postępowaniu, a także dostarczenie książek uszkodzonych lub niekompletnych.
3. Wykonawca jest zobowiązany, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia, o 
którym mowa w ust. 1 dostarczyć przedmiot umowy bądź jego część wolną od wad.

§ 4
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia przez Wykonawcę
prawidłowo wystawionej faktury za wykonane  zamówienie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień 
obciążenia rachunku Zamawiającego.
2. Za opóźnienia w zapłacie Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 5
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę
jest on zobowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób szkody.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub



nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Odstąpienie to wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości zamówienia.

§ 6
1. Z tytułu zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub niedotrzymania terminu określonego w § 2 
ust.2 Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5% całkowitej wartości umowy,
stanowiącej sumę kwot wskazanych w § 1 ust. 3/ wskazanej w § 1 ust 3, za każdy dzień zwłoki,
liczonego od dnia następnego po dniu wskazanym w § 2 ust. 2.
2. Postanowienia § 6 nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.

§ 7
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 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego odstąpienia od umowy w razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 15
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku powyższym Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanej
części umowy.

§ 9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, a także przepisy ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Strony ustalają i wyrażają wolę rozwiązywania ewentualnych sporów mogących wystąpić
w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy w drodze wzajemnych konsultacji
i negocjacji. W przypadku niemożności ugodowego rozwiązania danego sporu, Strony poddają
jego rozstrzygniecie orzeczeniu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY                                                                                         WYKONAWCA


