
BZP 75/2012  Usługa prenumeraty czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej UKW za 2013r. 

 1 

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO 
W BYDGOSZCZY 

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax. 52 360 82 06 

NIP 5542647568 REGON 340057695 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego 

 

 

 

na 

 
 
 
 

„Usługa prenumeraty czasopism zagranicznych 
dla Biblioteki Głównej UKW za 2013r.” 

 
 

                              CPV 22200000-2, 72320000-4 
 

 

 

 

Wartość zamówienia  nie   przekracza równowartości kwoty 200 000 euro 

 

Bydgoszcz październik 2012 

 



BZP 75/2012  Usługa prenumeraty czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej UKW za 2013r. 

 2 

 

SPIS TREŚCI 

CZĘŚĆ  I  POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Podstawa   prawna ..................................................................................  str. 4 

2. Słownik ....................................................................................................  str. 4 

CZĘŚĆ  II  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Zakres  przedmiotu zamówienia ............................................................. str. 4 

2. Termin  wykonania zamówienia  i warunki płatności ............................... str. 5 

CZĘŚĆ  III  ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1.   Opis warunków udziału w postępowaniu……………………..................... str. 5 

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu    

potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu.................. str. 5 

3.  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału  w  

      Postępowaniu …………………………………………………………........... str. 6 

CZĘŚĆ  IV  ZASADY UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ  

1. Osoby uprawnione do kontaktów  z Wykonawcami .................................. str.7 

2. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami ......................................... str. 7 

3. Informacje dotyczące modyfikacji treści SIWZ ........................................ str. 7 

CZĘŚĆ  V  INFORMACJA O MIEJSCU  ORAZ  TERMINIE  SKŁADANIA  

                   I  OTWARCIA OFERT 

1. Miejsce i termin składania ofert ................................................................. str.7 

2. Miejsce,  termin  i tryb  otwarcia ofert  ...................................................... str. 8 

3. Termin związania ofertą .............................................................................str. 8 

CZĘŚĆ  VI  ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY I OBLICZENIA CENY 

1. Opis sposobu przygotowania oferty ………………….................................. str.8 

2. Opis sposobu obliczenia ceny ................................................................... str.9 

3. Oczywista omyłka .................................................................................... str.10 

4. Błąd w obliczeniu ..................................................................................... str.11 

CZĘŚĆ  VII   OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ 
SIĘ    PRZY WYBORZE OFERTY Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I  
SPOSOBU  OCENY OFERT 

1. Kryteria  wyboru ofert .............................................................................. str.11 
2. Sposób  oceny ofert …............................................................................. str.11 
3. Zawiadomienie o wyborze oferty ............................................................. str.11 
4. Unieważnienie  postępowania ................................................................. str.11 

 
 



BZP 75/2012  Usługa prenumeraty czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej UKW za 2013r. 

 3 

 
CZĘŚĆ VIII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą .................................. str.12 
2. Zmiana wyboru Wykonawcy ................................................................... str. 12 
3.  Informacje dodatkowe ……………………………………………….………..str. 12  
 

CZĘŚĆ IX  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 
ZAMAWIAJCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 
WARUNKACH………………………………………………………………………….str.13 
 
CZĘŚĆ X POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1. Terminy i zasady wnoszenia odwołania .................................................. str. 13 
 

CZĘŚĆ  XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
     1. Informacja o ofertach wariantowych i częściowych ................................. str.13 
     2.  Informacja o umowie ramowej…………………………….…………………..str.14 

 3. Informacja o zamówieniach uzupełniających ........................................... str.14 
 4.  Informacja o aukcji elektronicznej  ……………………………….………….str. 14  

Informacja o wysokości zwrotu kosztów w postępowaniu……...………….str.14 
 6. Sprawy nie uregulowane w siwz ………………………………………………str.14 

 
CZĘŚĆ XII ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz  oferty ..................................................................................... str.15 
2. Formularz cenowy   Część 1………………………………...……………… str. 17 
3. Formularz cenowy   Część 2  ……………………………………………….. str.19 
4. Oświadczenie w związku z art. 22 ust. 1  ustawy .................................... str.20 
5. Oświadczenie w związku z art.  24 ust. 1 ustawy……………………........ str.21 
6. Oświadczenie w związku z art.  24 ust. 2 ustawy……………………........ str.22 
7. Projekt umowy .................................................................................... ...  str.23 
8. Miejsca realizacji zamówienia ……………………..……………………..… str. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 



BZP 75/2012  Usługa prenumeraty czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej UKW za 2013r. 

 4 

CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Podstawa  prawna 
 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zwany dalej Zamawiającym, 
zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na „Usługę prenumeraty 
czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej UKW za rok 2013”. Postępowanie 
prowadzone będzie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r.,  Nr 223, poz.1655) zwanej dalej „ustawą”.  
 
2. Słownik  
 
     Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej siwz) jest mowa 

o: 
2.1. ofercie najkorzystniejszej, 
2.2. ofercie częściowej,  
2.3. ofercie wariantowej, 

                     2.4. Wykonawcy, 
     2.5. Zamawiającym, 
     2.6. zamówieniu publicznym, 

należy przez to rozumieć pojęcia określone w art. 2 ustawy.  
 

 
CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
1. Zakres  przedmiotu zamówienia  

1.1  Przedmiotem zamówienia jest usługa prenumeraty czasopism zagranicznych 
dla biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za 2013 r., wraz z  
kompleksową obsługą tej prenumeraty (dostawa czasopism we wskazane 
miejsca, przyjmowanie reklamacji, niezwłoczna realizacja zareklamowanych 
czasopism, zapewnienie dostępu on-line do czasopism, które posiadają 
bezpłatny dostęp). 

  
1.2  Szczegółowe określenie tytułów czasopism stanowiących przedmiot   
        niniejszego postępowania zawarte jest w załącznikach nr 2 i 3 do siwz. 
 
1.3  Realizacja tytułów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do siwz : 

b) przekazywanie poszczególnych numerów winno odbywać się zgodnie z 
częstotliwością ukazywania się ustaloną przez wydawcę, lecz nie później 
niż 2 tygodnie od daty ukazania się, 

c) kod CPV 72320000-4 usługi bazy danych, 22200000-2 gazety, dzienniki, 
czasopisma i magazyny. 

d) Zamawiający wymaga aby Wykonawca pisemnie przekazywał informacje 
dotyczącą zawieszenia, wstrzymania lub opóźnienia wydania 
poszczególnych tytułów. 

1.4  Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami.  
 

2. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności 
2.1 Wymagany termin realizacji zamówienia – od 01.01.2013 przez okres 

prenumeraty za rok 2013, tj. do wydania ostatniego nr czasopisma za rok 
2013 r. przez Wydawcę. 
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UWAGA Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie numery tytułów, 
które dotyczą prenumeraty na 2013 r., nawet jeżeli ukazywać się będą 
już po upływie 2013 r.  

 
2.2  Warunki płatności:  

Zamawiający wymaga wyrażenia zgody na dokonanie płatności przelewem 
14 - ego dnia licząc od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na 
prenumeratę do Zamawiającego. 

 
CZĘŚĆ III  ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1. Opis warunków udziału w postępowaniu  
1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się: 
     a) osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające    
            osobowości prawnej, 

b) Wykonawcy występujący wspólnie, 
c) Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy tzn.:  

  - posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub   

      czynności,  

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

      technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie     

    zamówienia, 

   - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w tym nie 
otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości za wyjątkiem przypadków 
opisanych w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, 

1.2  Wykonawcy występujący wspólnie : 
a) winni ustanowić pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w     

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia, 

b) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, 
e) warunki określone przez Zamawiającego muszą spełniać łącznie wszyscy 

uczestnicy konsorcjum. 
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
    2.1   W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków opisanych w art. 

22 ust. 1 pkt 1 ustawy należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru 
albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

   2.2 W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy dołączyć 
pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa) upoważniający do 
reprezentowania ich w postępowaniu. 

2.3 Oświadczenie Wykonawcy : 
a) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 ustawy– 

wzór załącznik nr 4, 
b) o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – wzór  załącznik 

nr 5, 
 

2.4  Jeżeli Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium 
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Rzeczypospolitej zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 2.1  niniejszej 
części siwz składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

2.5  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których 
mowa w pkt 2.5 niniejszej części siwz zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

UWAGA: 
Dokumenty wymienione w pkt. 2 niniejszej części siwz będą stanowiły podstawę 
dokonania oceny spełniania wymaganych warunków udziału  w postępowaniu. 
Ocena Wykonawcy pod względem formalnym dokonana będzie po otwarciu ofert, 
a przed ich oceną merytoryczną. W przypadku składania oferty przez podmioty 
występujące wspólnie wymagane dokumenty wymienione w pkt. 2.1. oraz 
oświadczenie o którym mowa w pkt 2.4b  musi złożyć każdy podmiot, natomiast 
oświadczenie o którym mowa w pkt 2.4a składają Wykonawcy wspólnie. 
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu 

 Spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców stwierdzone zostanie wg 
formuły „spełnia – nie spełnia”. Analizie podlegać będą dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków, określonych w pkt. 1 niniejszej części siwz jako minimum 
kwalifikujące do udziału w przedmiotowym postępowaniu, w tym:  

1) ocena spełnienia warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy oraz 
w Części III pkt. 1.1 siwz. 

2) stwierdzenie, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 lub 2 ustawy.  

3)  w przypadku wykonawców występujących wspólnie wielkości określone w 
warunkach udziału w postępowaniu w  Części III pkt. 1.1 siwz będą 
zsumowane w celu stwierdzenia czy wykonawca spełnia minimalne kryteria 
kwalifikacyjne. 

4) prawidłowość podpisania oferty. 
UWAGA: 
Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy  z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lub 2 ustawy oraz 
odrzuceniem oferty. 
 

CZĘŚĆ  IV  ZASADY UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 
 
1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

1.1 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia  
- mgr Janina Królikowska, czytelnia czasopism przy ul. Chodkiewicza  30  tel. 

(52) – 341-93 – 90, poniedziałek - wtorek godz. od 09:00  – do 13:00 
   środa 1300-1800 

1.2 w  sprawach dotyczących procedury przetargowej: 
- mgr Grzegorz Jankowski     przy ul. Chodkiewicza 30, poniedziałek - piątek 

godz. od 08:00  – do 15:00, tel. (52)- 34 19 135. 
 
2. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami 

2.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje 
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Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są przekazywać sobie wzajemnie 
na piśmie. 

2.2 Jeśli dokumenty i informacje wymienione w pkt 2.1 niniejszej części zostaną 
przekazane faksem lub drogą elektroniczną należy potwierdzić fakt ich 
otrzymania tą samą drogą oraz pisemnie. 

 
3. Informacje dotyczące modyfikacji treści SIWZ 

3.1   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. 

3.2   Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie      

        treści  specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem  

        składania  ofert 

3.3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom,   

                którym doręczono siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na  

               stronie  internetowej www.ukw.edu.pl. 

3.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania  

          ofert Zamawiający może zmodyfikować treść siwz. Każda wprowadzona  

          zmiana zostanie dostarczona niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym   

          przekazano siwz  i zamieszczona na stronie internetowej www.ukw.edu.pl. 

3.5. W celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia czasu niezbędnego do  

               wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści siwz,  

              Zamawiający przedłuży termin składania ofert.  W takim przypadku wszelkie   

               prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy dotyczące wcześniej   

               ustalonego   terminu, będą podlegały nowemu terminowi. 

 
CZĘŚĆ V INFORMACJA O MIEJSCU ORAZ TERMINIE  

SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Miejsce i termin składania ofert  
 

1.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy              
          ul. Chodkiewicza 30 ,   pokój  nr 108 ( Sekretariat Kanclerza) . 
1.2 Termin składania ofert upływa dnia 22-10-2012r. godz. 13:00  
          Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie  
           terminu przewidzianego na wniesienie  protestu. 
1.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich 
wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert 
określonym w pkt 1.2 niniejszej części. Powiadomienie powinno być 
opieczętowane i dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z 
zapisem Części VI ust. 1 ppkt 12 siwz i oznaczonej dodatkowo napisem 
„Zmiana” lub „Wycofanie”. 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.ukw.edu.pl/
http://www.ukw.edu.pl/
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2. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert 
 

2.1 Otwarcie ofert nastąpi 22-10-2012r. o godz. 13:15 w siedzibie 
Zamawiającego  wskazanej w pkt 1.1 niniejszej części w pokoju  nr 105. 

2.2 Otwarcie ofert jest jawne.  
2.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
2.4 Po otwarciu kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz 

adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 

2.5 Informacje, o których mowa w pkt 2.3 i 2.4 niniejszej części zostaną  
przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert 
na ich wniosek. 

 
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się  wraz  z  

upływem terminu składania ofert.  
 

CZĘŚĆ  VI  ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY I OBLICZENIA CENY 
 

1. Opis sposobu przygotowania oferty  
 

1.1 Oferta składana przez Wykonawcę musi być sporządzona w formie lub na 
druku  „Formularz oferty” – wzór stanowi załącznik nr 1. Wraz z ofertą 
należy złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w Części III ust. 2 
siwz 

1.2 Ofertę - pod rygorem nieważności - należy sporządzić pisemnie w języku 
polskim, trwałą i czytelną techniką: na komputerze, ręcznie długopisem itp.). 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w innym języku 
niż polski. 

1.3 W przypadku załączenia do oferty dokumentów  sporządzonych w innym 
języku niż polski, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów 
sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

 
UWAGA:  
Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.  
 

1.4 Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą 
złożyć podpisy na formularzach, oświadczeniach i załącznikach w miejscach 
do tego przeznaczonych. 

 
UWAGA:  
Za podpis osoby uprawnionej  uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub 
imienną pieczątkę z parafą osoby upoważnionej.   
 

1.5 Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi  
numerami oraz zaparafowana, celem uchronienia przed zdekompletowaniem 
oferty.  

1.6 Wszelkie zmiany i korekty winny być podpisane przez osoby podpisujące 
ofertę. 

1.7 Dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być opatrzone 
klauzulą   „za  zgodność z oryginałem” i  podpisem Wykonawcy  lub 
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osoby  przez niego upoważnionej, na każdej stronie kopii, celem 
potwierdzenia poszczególnych treści dokumentu. 

1.8 Upoważnienie należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z treści oferty. 
1.9 Kserokopie wszystkich dokumentów należy przygotować zgodnie z  

zaleceniami  opisanymi w pkt 1.4, 1.5 i 1.7 niniejszej części siwz. 
1.10 Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami należy połączyć w sposób trwały.  
1.11 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i 

złożeniem oferty. 
1.12 Ofertę  należy umieścić w kopercie oznaczonej w sposób następujący: 

 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY 

UNIWERSYTET  KAZIMIERZA  WIELKIEGO  
ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz 

 
Oferta na „Usługa prenumeraty czasopism zagranicznych 

dla Biblioteki Głównej UKW za 2013r.” 
Nie otwierać przed 22-10-2012r. godz. 13:15 

 
   1.13 Koperta winna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści oraz zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia 
ofert.  

 
2. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

2.1 Wykonawca określi ceny na wszystkie tytuły wymienione w formularzu 
cenowym  wybranej części – załącznik nr 2 i 3 do siwz. 

2.2 Wykonawca musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie 
będzie podlegała negocjacjom przy podpisaniu umowy. 

2.3  Cenę oferty należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie 
dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.  

2.4 W formularzu cenowym Wykonawca określi cenę jednostkową netto 
poszczególnych tytułów, wartość netto poszczególnych wierszy, stawkę 
podatku od towarów i usług oraz wartość brutto poszczególnych wierszy 
zgodnie z następującymi wzorami: 

a) wartość netto poszczególnych wierszy formularza cenowego 
Wnw = cjn x ilość 
Gdzie  
Wnw – Wartość netto danego wiersza  
Cjn – cena jednostkowa netto danego tytułu 
Ilość – wymagana ilość egzemplarzy prenumerowanego tytułu 

 b) wartość brutto poszczególnych wierszy formularza cenowego  
Wbw = Wnw + SP 
Gdzie  
Wbw – wartość brutto danego wiersza 
Wnw – Wartość netto danego wiersza  
SP – właściwa stawka podatku od towarów i usług 
 

2.5 Wartość netto oferty stanowi suma poszczególnych wierszy formularza 
cenowego w kolumnie „Wartość netto”, wpisana w odpowiednim wierszu 
formularza oferty wybranej części. 
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2.6  Wartość brutto oferty stanowi suma poszczególnych wierszy formularza 
cenowego w kolumnie „Wartość brutto”, wpisana w odpowiednim wierszu 
formularza oferty wybranej części, 

2.7  Wartość podatku od towarów i usług stanowi różnica miedzy wartością brutto 
oferty a wartością netto oferty wpisana w odpowiednim wierszu formularza 
oferty wybranej części. 

2.8  Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia 
w szczególności koszt: prenumeraty czasopism, opakowania,  transportu, 
ubezpieczenia na czas transportu, przesłania oraz ewentualne upusty 
oferowane przez Wykonawcę (zawarte w cenach jednostkowych). 
Nie należy wykazywać upustów jako odrębnych wartości. 

UWAGA :  
 Cenę oferty i poszczególne wartości należy przedstawić z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania 
liczb (zgodnie z § 9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja  2005 
r  w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu 
podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i 
usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i 
usług (Dz. U  Nr 95 poz. 798). 

2.9   Zamawiający wymaga aby Wykonawca określił w kolumnie nakład tytułu jeśli 
zastosuje odmienną stawkę podatku od towarów i usług niż ustalona 
standardowo dla czasopism. 

2.10 W przypadku gdy Wykonawca nie może wycenić któregoś z tytułów z uwagi na 
posiadane informacje od wydawcy, że dany tytuł nie będzie ukazywał się w 
2012 r., zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert oraz przekazać oryginał pisma lub jego 
kopię z potwierdzeniem informacji od Wydawcy. Wówczas Zamawiający 
ustosunkuje się do zaistniałej sytuacji oraz poinformuje o swojej decyzji 
pozostałych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 

3. Oczywista omyłka  
3.1 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki  

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

3.2 Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 
ustawy. 

4 Błąd w obliczeniu 
Za omyłki rachunkowe lub błędy w obliczeniu ceny Zamawiający uzna takie, których 
nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy. 

 
CZĘŚĆ  VII  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ 

SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

 
1. Kryteria wyboru ofert 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cena - 100%. 
 

2. Sposób oceny ofert 
2.1 Zamawiający  dokona oceny złożonych ofert zgodnie z wymaganiami siwz. 
2.2 Oferta z najniższą ceną całkowitą otrzyma maksymalną liczbę punktów, 

a pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba 
punktów, zgodnie ze wzorem:  

         najniższa oferowana cena  
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CP = ------------------------------- x 100% x 100  
   cena oferty badanej 

     gdzie: 
      CP - wartość punktowa badanej oferty 

2.3 Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie  
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w 
terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia. 

2.4 Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych  
niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

2.5 Zamawiający  udzieli  zamówienia Wykonawcy:  
a) którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo 

zamówień publicznych, 
b)  spełniającemu wymagania określone w niniejszej siwz, 
c)  który przedstawił  najniższą cenę a jego oferta uzyskała najwyższą 

wartość  punktową. 
3. Zawiadomienie o wyborze oferty 

3.1. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje  pisemnie Wykonawców, którzy 
ubiegali się o zamówienie,  podając nazwę i adres wykonawcy oraz cenę  
oferty wraz z uzasadnieniem wyboru, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy. 

3.2. Jednocześnie informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie 
zamieszczona na stronie www.ukw.edu.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 
budynku głównym UKW. 

4. Unieważnienie postępowania 
    Postępowanie unieważnia się w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 
CZĘŚĆ  VIII  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  

DOPEŁNIONE  PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY      
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1.Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą 

1.1 Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym 
niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później 
jednak niż przed upływem terminu związania ofertą,  z zastrzeżeniem, że 
umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli 
Zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed 
upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie 
umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

1.2 O terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony 
odrębnym pismem po upływie okresu przewidzianego na wniesienie środków 
ochrony prawnej. 

1.3 Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w siedzibie 
Zamawiającego. 

1.4 Niepodpisanie umowy w wyznaczonym  terminie Zamawiający uzna za 
uchylenie się od zawarcia umowy.   

2. Zmiana wyboru Wykonawcy 
2.1 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego  Zamawiający wybierze ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 
1  ustawy. 

http://www.ukw.edu.pl/
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2.2 O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony faksem 
oraz pocztą odrębnym pismem. 

4. Informacje dodatkowe  
Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzielenie  
zamówienia Prezesowi Urzędu. 

 
CZĘŚĆ IX ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 
ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

Przyjmuje się, że zapisy projektu umowy – załącznik nr 6 nie zakwestionowane 
pisemnie przed upływem terminu składania ofert, zostaną przyjęte przez 
Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. 

 
CZĘŚĆ  X  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

1.1 Odwołanie  
a) przysługuje  wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy,  
b) w niniejszym postępowaniu przysługuje wobec następujących czynności: 

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, 
- odrzucenia oferty odwołującego, 

c) wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie: 

- 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną informacji o 
czynności zamawiającego stanowiąca podstawę do wniesienia odwołania  
(informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniach ofert, 
wykluczeniu wykonawców), 
- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub siwz na stronie www.ukw.edu.pl - zakładka zamówienia 
publiczne 
- 5 dni od dnia, w którym powzięto przy zachowaniu należytej staranności  
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż wyżej określone. 

d) winno zawierać: 
-wskazanie czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, 
- zwięzłe przytoczenie zarzutów, 
- określenie żądań, 
-wskazanie okoliczności faktycznych i i prawnych uzasadniających 
wniesienie odwołania 

http://www.ukw.edu.pl/
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1.2 Wykonawca może poinformować zamawiającego o czynności niezgodnej z 
przepisami ustawy, w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania. Na 
rozstrzygnięcie informacji nie przysługuje odwołanie, chyba, że zachodzą przesłanki 
określone w pkt 1.1 b) niniejszej siwz oraz art 180 ust 

CZĘŚĆ XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Informacja o ofertach wariantowych i częściowych 

1.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej                        
w rozumieniu art. 83 ustawy. 

1.2 Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych na następujące części 
zamówienia: 

  część I    -   czasopisma z Europy Zachodniej i USA; 

  część II   -   czasopisma z Europy Środkowej i Wschodniej; 

2. Informacja o umowie ramowej – zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy 
ramowej. 

3. Informacja o zamówieniach uzupełniających – zamawiający nie przewiduje 
udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy. 

4. Informacja o aukcji elektronicznej – Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia 
aukcji elektronicznej. 

5. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu – Zamawiający 
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

6. Sprawy nieuregulowane siwz 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej siwz zastosowanie mają przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego  oraz obowiązujące 
przepisy wykonawcze.                                          

Bydgoszcz, dnia 08-10-2012r.       Zatwierdził
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CZĘŚĆ  XII ZAŁĄCZNIKI  

Załącznik nr 1 
pieczęć Wykonawcy i nr tel./ faxu 
....................................................... 
REGON 
....................................................... 
NIP 

FORMULARZ OFERTY 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługę prenumeraty 

czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej UKW za rok 2013 składamy niniejszą 

ofertę. 

1. Oferuję (-emy) wykonanie przedmiotu zamówienia:  

 

Część 1: Czasopisma Europy Zachodniej i USA 

1.1 wartość netto 

…….………………………………………………………….....………….. zł* 

1.2 podatek od towarów i usług ( …%)  wartość podatku …………….…….......zł* 

1.3 wartość brutto ……...........................................................................zł* 

        słownie ........................................................................................................ 

*zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku  

 

Część 2: Czasopisma z Europy Środkowej i Wschodniej 

2.1 wartość netto 

………………………………………………………………….....………….. zł* 

2.2 podatek od towarów i usług ( …%)  wartość podatku ...………….…….......zł* 

2.3 wartość brutto ……...........................................................................zł* 

        słownie ........................................................................................................ 

*zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku  

 

II. Oświadczam(- y), że 
1) uważam(y) się za związanych ofertą przez okres wskazany w siwz; 
2) zapoznałem (-liśmy) z siwz i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń; 
3) Zamówienie zamierzam/ nie zamierzam* zrealizować samodzielnie/ przy 

udziale podwykonawców* w zakresie .......................................................... 

III. Deklaruję (- emy): 

1) termin wykonania zamówienia  przez okres prenumeraty za rok 2013, tj. do wydania 
ostatniego nr czasopisma za rok 2013 przez Wydawcę. 
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2) przekazywanie poszczególnych numerów zgodnie z częstotliwością ukazywania się 
ustaloną przez Wydawcę, lecz nie później niż 2 tygodnie od daty ukazania się; 

3) dostarczenie wszystkich numerów czasopism, które dotyczą prenumeraty na 
2013 r., nawet jeżeli ukazywać się już będą po upływie 2013 r. 

4) zapewnienie dostępu do czasopism posiadających bezpłatny dostęp on-line. 
  

IV. Wyrażam(-y) zgodę na dokonanie płatności przelewem 14 -ego dnia licząc od 
daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT  do Zamawiającego.  

 
V. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się 

do podpisania umowy na warunkach zawartych w siwz,  w miejscu  i terminie    
wskazanym przez Zamawiającego. 

VI.    Wykaz części dostawy będącej przedmiotem zamówienia, którą powierza się 
podwykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VII. Składamy ofertę  na  …………  kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) …………………………………………………………….… 

2) ............................................................................. 

3) ............................................................................. 

4) ............................................................................. 

 ......................................,dnia....................... .................................. 

podpis osoby uprawnionej do 
reprezentacji 

 
*niepotrzebne skreślić 
 

Lp. Nazwa powierzonej części zamówienia 

1 2 

1.  

 

2.  
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.......................................................          Załącznik nr 2 

( nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Część 1 Czasopisma Europy Zachodniej i USA 

 

Lp. Tytuł ISSN 

ilość 

wymaganej 

prenumeraty 

Cena 

jednostkowa 

netto 

/wartość 

netto w PLN 

Stawka 

podatku od 

towarów i 

usług 

wyrażona w % 

Cena brutto 

/wartość brutto 

w  PNL 

Nakład 

1 2 3 4 5 6 7= 5+6 8 

1.  American Psychologist (USA) 0003-066X 1     

2.  Archiv fur Geschichte des Buchwesens  (DEU)                         0066-6327 1     

3.  British Journal of Psychology (GBR)                             0007-1269 1     

4.  Cognitive Linguistics         0936-5907 1     

5.  Deutsch als Fremdsprache (DEU) 0011-9741 1     

6.  Developmental Psychology (USA)                                  0012-1649 1     

7.  Experimental Techniques 0732-8818 1     

8.  Health Psychology  (USA) 0278-6122 1     

9.  Human Development (CHE)                                       0018-716X 1     

10.  International Journal of Behavioral Development           0165-0254 1     

11.  International Journal of Psychology (NDL)                       0020-7594 1     

12.  Journal of Abnormal Psychology  (USA) 0021-843X 1     

13.  Journal of Applied Psychology (USA) 0021-9010 1     

14.  Journal of Child Psychology and Psychiatry and allied 0021-9630 1     
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Disciplines (GBR) 

15.  Journal of Personality and Social Psychology (USA) 0022-3514 1     

16.  Kant Studien (DEU) 0022-8877 1     

17.  Literatur und Kritik (AUT) 0024-466X 1     

18.  Mind (GBR) 0026-4423 1     

19.  National Geographic (USA) 0027-9358 1     

20.  Philosophical Review (USA) 003-8108 1     

21.  Publicationes Mathematicae Debrecen 0033 - 3883 1     

22.  Quarterly Journal of Mathematics 0033-5606 1     

23.  Real Analysis Exchange (USA)                                    0147-1937 1     

24.  Revue Francaise de Science Politique 0035-2950 1     

25.  Tatra Mountains Mathematical Publication 1210-3195 1     

26.  Text und Kritik. Zeitschrift fur Literatur (DEU) 0040-5329 1     

27.  Zeitschrift fur Germanistik (DEU) 0323-7982 1     

28.  Zeitschrift fur Germanistische Linguistik  (DEU) 0301-3294 1     

RAZEM  
 

   

 

 ......................................,dnia...............................                                                     ............................................  

                            podpis osoby uprawnionej  do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 

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

( nazwa i adres Wykonawcy)     

 

Część 2  Czasopisma z Europy Środkowej i Wschodniej 

 
 
Lp. Tytuł ISSN Ilość 

wymaganej 
prenumeraty 

Cena 
jednostkow
a /wartość 
netto  w 

PLN 

Stawka podatku 
od towarów i 

usług wyrażona  
w % 

Cena 
brutto/wartoś

ć brutto 
w  PNL 

Nakład 

1 2 3 4 5 6 7= 5+6 8 

1.  Izvestija Akad. Nauk. Ser. Literatury i Jazyka 
(RUS) 

0321-1711 1     

2.  Novyj Mir (RUS) 0130-7673 1     

3.  Russkaja Literatura (RUS) 0113-6095 1     

4.  Russkaja Rec (RUS) 0131-6117 1     

5.  Voprosy Jazykoznanija (RUS) 0373-658X 1     

RAZEM  
 

   

 
 

......................................,dnia...............................                               …………..………………………………. 
podpis osoby uprawnionej  do reprezentowania 
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  Załącznik nr 4   

 
Nazwa Wykonawcy............................................................ 
 
Adres  Wykonawcy.............................................................. 
 
 
 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E : 

 
(w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo  zamówień publicznych) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  

 

„usługę prenumeraty czasopism zagranicznych 

dla Biblioteki Głównej UKW za rok 2013”. 

 
w trybie przetargu nieograniczonego 

 

 
oświadczam(y), że: spełniam(-y) warunki art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:         

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 
4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

............................., dnia .....................                                    

 

 

                                     ……………………………………………………………………….. 

( podpisy upełnomocnionych 

 przedstawicieli Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 

Nazwa  Wykonawcy............................................................  
                                        
Adres  Wykonawcy.............................................................. 
 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E : 

(w związku z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo  zamówień publicznych) 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego na:   

„usługę prenumeraty czasopism zagranicznych 

dla Biblioteki Głównej UKW za rok 2013”. 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1  ustawy, który mówi, że: 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło 
się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w 
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli 
rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co 
najmniej 5% wartości umowy; 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciw-ko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo po-pełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarcze-mu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. 
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia sie wyroku; 
11) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka 
komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia sie wyroku. 

 

............................., dnia .....................  .      ....................................................... 

(podpisy upełnomocnionych 

 przedstawicieli Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5A  

Nazwa  Wykonawcy............................................................  
                                        
Adres  Wykonawcy.............................................................. 
 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E : 

(w związku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo  zamówień publicznych) 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę 

na:   

„usługę prenumeraty czasopism zagranicznych 

dla Biblioteki Głównej UKW za rok 2013”. 

 
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, który mówi, że: 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

 

 

 

 

......................, dnia …………..     ………………………. 
          (podpisy upełnomocnionych  

          Przedstawicieli Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 

 

UMOWA O PRENUMERATĘ PRASY  projekt 
 

Zawarta w dniu ....................., pomiędzy: 
UNIWERSYTETEM KAZIMIERZA WIELKIEGO z siedzibą w Bydgoszczy,  
ul. Chodkiewicza 30,  
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
......................................................... 

                                        
a                     
.......................................................... wpisanym/wpisaną do ................................ pod 

numerem............................ zwanym/zwaną dalej Wykonawcą,  

reprezentowanym/reprezentowaną  przez: 

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

 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty 
Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest prenumerata czasopism zagranicznych dla Biblioteki 

Głównej UKW za rok 2013 zwanych w treści umowy także "tytułami", 
wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy stanowiącym ofertę Wykonawcy 
z dnia ……………,  

2. Zamawiający oświadcza, że czasopisma zagraniczne będące przedmiotem umowy 
przeznaczone są wyłącznie dla celów dydaktycznych, badawczych i naukowych 
Zamawiającego 

§ 2 
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi ……… brutto (słownie …………………..). 
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera koszt prenumeraty czasopism zagranicznych na 

2013 r., opakowanie, znakowanie, dokumentację użytkownika, dodatkowe usługi, 
do  jakich zobowiązał się Wykonawca w ofercie, ubezpieczenie na czas transportu, 
transport oraz wszelkie podatki i opłaty związane z wykonaniem umowy. 

§ 3 
Zamawiający dokona zapłaty za dostarczony przedmiot umowy przelewem na rachunek 
bankowy, wskazany przez Wykonawcę, 14 dnia, licząc od daty dostawy prawidłowej 
pod względem ilościowym i jakościowym przedmiotu umowy oraz wpływu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Za dzień zapłaty strony uznają 
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
§ 4 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać czasopisma na adresy wskazane w   
   załączniku nr 2 do umowy.  
2. Zamawiający zobowiązuje się do odbierania tytułów oraz do sprawdzania   
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    faktycznej zawartości doręczonej paczki z przedstawionym do potwierdzenia  
    dowodem doręczenia. Zamawiający może złożyć za pomocą telefaksu, poczty  
    e-mail lub na piśmie reklamację dotyczącą czasopism w ciągu 3 dni od daty  
   doręczenia. 
3. Załatwienie reklamacji powinno nastąpić w ciągu 3 dni od daty jej złożenia.   
     W przypadku nieuznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest doręczyć   
     Zamawiającemu, w terminie 3 dni, pisemną odpowiedź na reklamację, wraz z  
     uzasadnieniem. 
4. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego przekazywania  
     Zamawiającemu informacji dotyczącej zawieszenia, wstrzymania lub opóźnienia  
     wydania poszczególnych tytułów. W przypadku otrzymania takiego zawiadomienia  
     nie stosuje się  § 6 ust. 1 lit a). 
 

§ 5 
Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy są: 
ze strony Zamawiającego:   
………………………………………………………………………    
ze strony Wykonawcy: …….......................................................................... 
 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a)  za każdy dzień opóźnienia w doręczeniu zamówionych tytułów powstałego z  
jego winy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 
1, nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia; podstawą ustalenia liczby dni 
opóźnienia są wniesione reklamacje i ich rozstrzygnięcia, 

b)  w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy   
       z winy Wykonawcy. 

2   Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kary   
     umownej, o której mowa w ust. 1a, z wynagrodzenia Wykonawcy. 
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne liczone od    
    wartości umowy brutto:  
   a)    w wysokości 1% w przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy   
          wynikającej z jego winy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10%   
          wartości umowy brutto,  
  b)   w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od  
        umowy  z winy Zamawiającego. 

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość   
       poniesionej szkody przekroczy wysokość kar umownych lub w przypadku,  
       kiedy szkoda powstanie z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały  
     zastrzeżone. 
5. Strony postanawiają, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy   
      spowodowane działaniem siły wyższej nie będzie rodziło odpowiedzialności  
       odszkodowawczej. Każda ze stron zobowiązuje się do natychmiastowego  
      poinformowania drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej i konieczności zmiany  
      lub rozwiązania umowy. 

  
§ 7 

Zmiana umowy 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że 
Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 
warunki takiej zmiany.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku ustawowej  
     zmiany stawki podatku od towarów i usług.  

 

§ 8 
Odstąpienie od umowy 

1.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 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

3.  Czynność odstąpienia od umowy wymaga formy pisemnej. 

§ 9 
Rozstrzyganie sporów 

1.Wszelkie sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą 
polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

§ 10 

Pozostałe postanowienia 

1. Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie    
    trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

2.Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących  
   egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego. 

 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:   
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Załącznik nr 7  

 

Miejsca realizacji zamówienia 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  
Biblioteka Główna 
ul. Chodkiewicza 30 
85-064 Bydgoszcz 
 
 

 Tytuł ISSN 

1.  Archiv fur Geschichte des Buchwesens  (DEU)                         0066-6327 

2.  Experimental Techniques 0732-8818 

3.  Kant Studien (DEU) 0022-8877 

4.  Mind (GBR) 0026-4423 

5.  National Geographic (USA) 0027-9358 

6.  Philosophical Review (USA) 003-8108 

7.  Publicationes Mathematicae Debrecen 0033 -3883 

8.  Quarterly Journal of Mathematics 0033-5606 

9.  Real Analysis Exchange (USA)                                    0147-1937 

10.  Revue Francaise de Science Politique 0035-2950 

11.  Tatra Mountains Mathematical Publication 1210-3195 

 
 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
Biblioteka Neofilologiczna  
ul. Grabowa 2 
85-601 Bydgoszcz 
 

 TYTUŁ ISSN 

1.  Cognitive Linguistics         0936-5907 

2.  Deutsch als Fremdsprache (DEU) 0011-9741 

3.  Izvestija Akad. Nauk. Ser. Literatury i Jazyka (RUS) 0321-1711 

4.  Literatur und Kritik (AUT) 0024-466X 

5.  Novyj Mir (RUS) 0130-7673 

6.  Russkaja Literatura (RUS) 0113-6095 

7.  Russkaja Rec (RUS) 0131-6117 
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8.  Text und Kritik. Zeitschrift fur Literatur (DEU) 0040-5329 

9.  Voprosy Jazykoznanija (RUS) 0373-658X 

10.  Zeitschrift fur Germanistik (DEU) 0323-7982 

11.  Zeitschrift fur Germanistische Linguistik  (DEU) 0301-3294 

 
 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  
Biblioteka Instytutu Psychologii  
ul.  Staffa 1 
85-867 Bydgoszcz 
 

 TYTUŁ ISSN 

1.  American Psychologist (USA) 0003-066X 

2.  British Journal of Psychology (GBR)                             0007-1269 

3.  Developmental Psychology (USA)                                  0012-1649 

4.  Health Psychology  (USA) 0278-6122 

5.  Human Development (CHE)                                       0018-716X 

6.  International Journal of Behavioral Development           0165-0254 

7.  International Journal of Psychology (NDL)                       0020-7594 

8.  Journal of Abnormal Psychology  (USA) 0021-843X 

9.  Journal of Applied Psychology (USA) 0021-9010 

10.  Journal of Child Psychology and Psychiatry and allied 

Disciplines (GBR) 

0021-9630 

11.  Journal of Personality and Social Psychology (USA) 0022-3514 

 

 


