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1.    Zamawiający. 

       Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 
       00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16  

       tel:    623.46.14           fax:    840.81.41 
       e-mail:    marma@ciop.pl adres strony internetowej: www.ciop.pl 

15. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie „przetarg 

nieograniczony”, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, 

oraz o przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie i obowiązujących w dacie 

wszczęcia postępowania. 

16. Opis przedmiotu zamówienia.     

3.1.   Przedmiotem zamówienia jest zakup w prenumeracie na 2010 rok: 

Część 1) czasopism zagranicznych wymienionych w załączniku nr 5.1. pn. „Prenumerata 

czasopism zagranicznych na 2010 r.”,  

Część 2) czasopism polskich wymienionych w załączniku nr 5.2. pn. „Prenumerata 

czasopism polskich na 2010 r. -Cz. I”,  

Część 3) czasopism polskich wymienionych w załączniku nr 5.3. pn. „Prenumerata 

czasopism polskich na 2010 r. -Cz. II”,  

3.2. Zamówienie obejmuje zakup w prenumeracie roczników czasopism określonych  

w pkt 3.1. (uwzględniający wszystkie czasopisma datowane na ten okres niezależnie od 

daty ich wydania), zwanych dalej „Czasopismami”, włącznie z zapewnieniem 

dostarczenia tych Czasopism do siedziby Zamawiającego w cyklach wydawniczych 

przyjętych przez wydawców, obsługi celno-importowej w przypadku czasopism 

zagranicznych oraz realizacji reklamacji w systemie „on-line” lub telefonicznie. 

               Symbol CPV:  79980000-7, 22200000-2. 

          

17. Termin wykonania zamówienia. 

        Zamówienie powinno być wykonane sukcesywnie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. i później  

       do wydania ostatniego numeru czasopism z 2010 roku. 
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18. Oferty częściowe, wariantowe 

5.1. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub wybrane części 

zamówienia, określone w pkt 3.1., przy czym oferta powinna zawierać minimum wszystkie 

czasopisma z danej części (części 1-3, odpowiednio załączniki 5.1., 5. 2. lub 5. 3.). 

5.2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 

pkt 7 Ustawy. 

19. Warunki uprawniające Wykonawców do udziału w niniejszym przetargu. 

       Zamawiający uzależnia ubieganie się każdego Wykonawcy o udzielenie tego zamówienia  

       od spełnienia przez niego niżej określonych warunków ogólnych i szczególnych. 

6.1 Warunki ogólne: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  

określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tzn.: 

6.1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

6.1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

6.1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

zamówienia; 

6.1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. 

6.2 Warunki szczególne: 

6.2.1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z Formularzem Ofertowym (stanowiącym 

Załącznik nr 1) i zawierać propozycję wykonania co najmniej jednej z trzech części 

zamówienia (określonych w załącznikach nr 5.1., 5.2., 5.3. do SIWZ). 

6.2.2. Wykonawca powinien zaakceptować projekt umowy właściwy dla części zamówienia, na 

którą składa ofertę (odpowiednio załączniki nr 6.1. i/lub 6.2. do SIWZ) - na Formularzu 

Ofertowym. 

6.2.2  Wykonawca składający ofertę powinien się wykazać  następującym doświadczeniem  

zawodowym:  
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A. w przypadku składania oferty na część dotyczącą prenumeraty czasopism 

zagranicznych (część 1 zamówienia), Wykonawca musi wykazać na załączniku nr 4.1., 

że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich trzech lat, czyli od 1 października 2006 r.  

do 30 września 2009 r. minimum trzy dostawy polegające na sprzedaży w 

prenumeracie dla zamawiających czasopism zagranicznych, na kwotę brutto nie 

mniejszą niż 200.000 zł,  

B. w przypadku składania oferty na obie części albo którąkolwiek część zamówienia 

dotyczącą prenumeraty czasopism krajowych (część 2 i/lub 3 zamówienia), 

Wykonawca musi wykazać na załączniku nr 4.2., że wykonał (zakończył) w okresie 

ostatnich trzech lat, czyli od 1 października 2006 r. do 30 września 2009 r. minimum 

trzy dostawy polegające na sprzedaży w prenumeracie dla zamawiających czasopism 

krajowych, na kwotę brutto nie mniejszą niż 20.000 zł,  

C. w przypadku składania oferty na część 1 oraz część 2 i/lub 3 zamówienia, wymagania 

jak w punktach A i B. 

 

6.2.3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na 

podstawie żądanych w pkt 7 Specyfikacji oświadczeń i dokumentów, wg formuły 

„spełnia - nie spełnia”. 

20. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  

21. potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

7.1  Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 6.1. i 6.2. 

Specyfikacji, Wykonawcy winni przedstawić w ofercie niżej wymienione dokumenty: 

7.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 UST. 1 USTAWY na formularzu 

zgodnym z treścią załącznika nr 2. 

7.1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24 UST. 1 I 2 USTAWY na 

formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3. 

7.1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  
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7.1.4. Aktualne zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 

zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego; 

powyżej określone zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

7.1.5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika 

z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo  

do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność  

z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. 

7.1.6. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, w przypadku, gdy cena oferty przekracza dwukrotną wysokość 

kapitału zakładowego spółki, winien złożyć oświadczenie zarządu spółki wraz z kopią 

uchwały Zgromadzenia Wspólników, potwierdzające - zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek 

handlowych - odpowiednie umocowanie zarządu do złożenia oferty, chyba,  

że upoważnienie do złożenia oferty bez uchwały Zgromadzenia Wspólników wynika  

z umowy spółki. 

7.1.7. Wykonawca składający ofertę na Część 1 zamówienia - dla potwierdzenia spełnienia 

warunków określonych w pkt. 6.2.2.lit. A - wypełniony załącznik nr 4.1. do SIWZ wraz z 

dokumentami potwierdzającymi, że wykazane w załączniku zamówienia, odpowiadające 

swoim rodzajem wymogom określonym w pkt 6.2.2.lit.A, zostały wykonane należycie. 

7.1.8. Wykonawca składający ofertę na Część 2 i/lub 3 zamówienia - dla potwierdzenia 

spełnienia warunków określonych w pkt. 6.2.2. lit. B – wypełniony załącznik nr 4.2. wraz z 

dokumentami potwierdzającymi, że wykazane w załączniku zamówienia, odpowiadające 

swoim rodzajem wymogom określonym w pkt 6.2.2. lit. B, zostały wykonane należycie. 

7.1.9. Dokumenty określone w pkt 7.1.3. – 7.1.6. winny być złożone w formie oryginału lub 

odpisu, wypisu, wyciągu lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 

7.2. Ponadto Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć: 

7.2.1. Oświadczenie na temat czasu związania Ofertą - na Formularzu Ofertowym stanowiącym  
załącznik nr 1 do SIWZ. 
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7.2.2. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy stanowiącej załącznik 6.1 i/lub 6.2 do SIWZ- na  
Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

7.2.3. Wypełniony i podpisany jeden z załączników nr 5.1., 5.2., lub 5.3. do SIWZ albo załączniki 

odpowiadające częściom, na które Wykonawca składa ofertę. 

7.3.   Dokument potwierdzający wniesienie wadium, w formie zgodnej z wymogami 

określonymi w punktach 10.5 i 10.6 SIWZ. 

  8.   Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, osoby uprawnione 

do porozumiewania się z Wykonawcami i opis sposobu udzielania wyjaśnień do SIWZ. 

8.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, itp. Zamawiający 

lub Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 

8.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub 

informacje za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

8.3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są: 

- w sprawach proceduralnych: Marta Małecka – Referent prawny tel. (22) 623-46-14,  

- w sprawach merytorycznych: Iwona Ruszecka - Kierownik Biblioteki  tel. (0-22) 623-36-

88. 

8.4.    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą w sprawie udzielenia 

wyjaśnień dotyczących SIWZ na nie mniej niż sześć dni przed terminem otwarcia ofert. 

8.5.  Zamawiający prześle jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim zidentyfikowanym 

uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej. 

8.6.  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenia Zamawiającego. 

8.7.   Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ 

niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie 

powiadomi o tym wszystkich zidentyfikowanych uczestników postępowania oraz umieści 

taką informację na własnej stronie internetowej. 

9.        Opis sposobu przygotowywania ofert. 
9.1.   Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści 

SIWZ. 
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9.2.   Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na SIWZ  

i zgromadzić wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty. 

9.3.    Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności, 

             na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.  

9.4.    Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/y podpisująca ofertę działa na podstawie 

pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać 

uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty  

i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

9.5.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na 

język polski, podpisanym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 

polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

9.6.   Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty (oryginały lub uwierzytelnione 

kserokopie) wymagane odpowiednimi postanowieniami pkt 7. 

9.7      Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
9.8.  Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii     

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

9.9.     Oświadczenia i wykazy powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle 

wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian przez 

Wykonawcę.  

9.10.   Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę na całość lub część zamówienia.  

9.11.  Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę lub złoży ofertę zawierającą 

propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez siebie ofert. 

9.12.    Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9.13.   Oferta powinna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin 

składania ofert. 

9.14.  Zaleca się by każda, zawierająca jakąkolwiek treść, strona oferty była podpisana lub 

parafowana przez Wykonawcę. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone  
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i ponumerowane. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia powinny być 

również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

9.15.  Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub poprawki powinny być 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

9.16.    Wykonawcy przedstawiają oferty zgodne z wymaganiami SIWZ. 

9.17.    Oferty przygotowane niezgodnie z SIWZ zostaną odrzucone. 

9.18.  Informacje, co do których Oferent zastrzega, że nie mogą być udostępniane osobom trzecim, 

muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) i załączone jako odrębna część  

niezwiązana z ofertą w sposób trwały.  

22.     Zabezpieczenie oferty – wadium.  

10.1.  Oferta powinna być zabezpieczona wadium w odpowiednio w wysokości  

Część 1 zamówienia – 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) 

Część 2 zamówienia – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) 

Część 3 zamówienia – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 

10.2.   Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

10.3. Oferent, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie  
   wykluczony z postępowania. 

10.4 Wadium może być wniesione najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert  
     w formach dopuszczonych Ustawą (art. 45 ust. 6), w zależności od wyboru Oferenta,  
     tj. w postaci:  

a) pieniężnej; 
b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancji bankowych; 
d) gwarancji ubezpieczeniowych; 
e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

10.5. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść na konto Banku PKO SA, Odział  

w Warszawie ul. Jasna 1, nr 95 1240 6247 1111 0000 4975 9963, przy czym o uznaniu, 

że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków 

na rachunek Zamawiającego, tj. najpóźniej przed godz. 1100 w dniu otwarcia ofert. 
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Oryginał dokumentu bankowego potwierdzającego wpłatę wadium w pieniądzu lub 

kserokopię tego dokumentu poświadczoną przez osobę podpisującą ofertę, należy dołączyć 

do oferty. 

10.6. Wadium wnoszone w postaci poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy i określać wierzytelność, 

która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, oryginał tego dokumentu należy 

dołączyć do oferty. 
10.7.   Gwarancja musi także zawierać zapisy dotyczące: 

a) czasu trwania,  

b) zasad wygaśnięcia, 

c) możliwości cesji na rzecz strony trzeciej. 

10.8.   Okres ważności gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.  

10.9.   Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w Ustawie. 

10.10. Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 

Zamawiającego w przypadku gdy: 

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

c) zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 

10.11. Wadium wpłacone w pieniądzu będzie zwrócone Oferentom wraz z odsetkami, 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były przechowywane, 

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Oferenta. 

11.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty składania ofert. 

11.1.   Zamawiający może zażądać, aby Wykonawcy przedłużyli okres związania ofertą na ściśle  

określony, dodatkowy czas. 

11.2.  Żądanie, o którym mowa w pkt 11.1., jak i odpowiedzi Wykonawców winny być 

wystosowane na piśmie przed upływem terminu związania ofertą, określonego w pkt 11.  

12.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

12.1.   Wykonawca  powinien złożyć ofertę w zamkniętym opakowaniu. 

            Opakowanie powinno posiadać oznaczenia: 

            Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 
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            Oferta – prenumerata czasopism w postępowaniu nr TO/ZP-14/2009 

             i informację „Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert, tj. przed godz. 1100, dnia  

 29.10.2009 r.”  i dodatkowo  nazwę i adres Wykonawcy. 

12.2.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Czerniakowska 16  

w Kancelarii, pok. nr 335, do dnia 29.10.2009 r. do godz. 1000. Zamawiający nada jej 

kolejny numer, wg kolejności w jakiej została złożona. 

12.3.    Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w opakowaniu odpowiednio 

oznakowanym „Zmiana” i z powołaniem się na numer pod jakim została zarejestrowana 

oferta. Koperty oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 

zostaną dołączone do oferty. 

12.4.   Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie 

zmian i poprawek, z dopiskiem na kopercie „Wycofanie”. Koperty oznakowane w ten 

sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania wycofania. Opakowania ofert wycofanych nie będą otwierane. 

12.5.   Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

12.6. Otwarcie ofert w trybie art. 86 Ustawy nastąpi w dniu 29.10.2009 r. w pok. 327  

o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego. Przedstawiciele Oferentów mogą być obecni 

przy otwieraniu ofert. 

12.7.   O wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w 

przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

12.8.  Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści niezwłocznie    

również na swojej stronie internetowej  i w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń. 

13.    Opis sposobu obliczania ceny. 

13.1.  Proponowana cena oferty powinna zawierać cenę sprzedaży i dostarczenia do  

siedziby Zamawiającego wszystkich czasopism określonych w załączniku lub 
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załącznikach dotyczących oferowanych części zamówienia, uwzględniającą koszty 

obsługi celno-importowej w przypadku czasopism zagranicznych i wszystkie inne 

koszty i opłaty + VAT , a także cenę brutto 1 egz. poszczególnych czasopism. 

13.2.  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych 

polskich. 

14.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  

najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

14.1.    Przy  wyborze  oferty Zamawiający  będzie  się  kierował  następującymi kryteriami : 

14.1.1.   Cena                                                                                                 -   100% 

14.1.2.  Kryterium „cena” (An) będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez 

Wykonawcę w ofercie (załącznik nr 1) dla danej części zamówienia. Wykonawca, 

który przedstawi najniższą cenę w ofercie dla danej części zamówienia otrzyma 

max. 100 pkt. Pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej,  stosownie do nw. wzoru. 

Stosowana punktacja 0-100 pkt.  Dla cen wyższych od ceny najniższej liczba 

punktów obliczana będzie w następujący sposób: 

                         Cmin 

   An w cz.1-3 = ------------ x 100 

                           Cn 

15.  Ogólne warunki umowy: 

15.1. Wykonawca akceptuje treść umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia 

oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.  

15.2. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom. 

15.3. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień projektu umowy stanowi jeden z warunków  

ważności oferty. 

15.4. Projekty umów stanowią załączniki nr 6.1. i 6.2. 

16.   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

16.1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie, w jednej z form określonych w art. 148 

ust. 1 Ustawy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

brutto podanej w ofercie.  

16.2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie stanowi gwarancję zgodnego z umową 

wykonania usługi, a w szczególności służy pokryciu roszczeń Zamawiającego  
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z tytułu kar za nienależyte wykonanie zamówienia i dostarczenie lub nie wymienienie 

dostarczonych lecz uszkodzonych czasopism i znajduje się w dyspozycji 

Zamawiającego przez okres upływający w 30 [trzydziestym] dniu licząc od dnia 

protokolarnego odbioru usługi bez zastrzeżeń.  

16.3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w ciągu 30 [trzydziestu] dni po podpisaniu protokołu odbioru usługi. Zamawiający 

potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kary umowne za nie 

dostarczenie lub nie wymienienie dostarczonych lecz uszkodzonych czasopism. 

  17.   Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

            1) Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania 

ofertą,  

2) Wykonawca przed dniem zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy – zgodnie z postanowieniami pkt 16 SIWZ. 

   18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia  

przez Zamawiającego zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

ART.179÷198 tej ustawy.  
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Załącznik Nr 1  
do SIWZ znak: TO/ZP-14/2009  

………………………………  
(pieczęć firmowa)      

                                Warszawa, dn.  .... .... .2009 r. 
FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa i adres Oferenta 

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

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

.................................................... 
tel. ………………………………           fax ………………………………   

e-mail: ………………………………    adres strony internetowej: ……………………………… 

  
CENTRALNY INSTYTUT 

       OCHRONY PRACY 
- Państwowy Instytut Badawczy 

       ul. Czerniakowska 16 
       00-701 WARSZAWA 
 
           W związku z otrzymaną SIWZ dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup w prenumeracie  

czasopism dla Zamawiającego na 2010 rok i obsługę Zamawiającego w tym zakresie, włącznie  

z zapewnieniem dostarczenia tych czasopism do siedziby Zamawiającego i obsługi celno-

importowej, w cyklach wydawniczych przyjętych przez wydawców, oświadczamy że:  

1.   oferujemy dokonanie sprzedaży w prenumeracie na 2010 rok na rzecz Zamawiającego: 

1.1. (Część 1 zamówienia) czasopism zagranicznych wymienionych w załączniku nr 5.1. pn. 

„Prenumerata czasopism zagranicznych na 2010 r.” i obsługę Zamawiającego w tym zakresie, 

włącznie z zapewnieniem dostarczenia tych czasopism do siedziby Zamawiającego i obsługą 

celno-importową, w cyklach wydawniczych przyjętych przez wydawców za cenę netto: 

......................... zł  (słownie: .................................................................................................. zł) 

+ VAT ............... zł (słownie: …………………… ……………………………………… zł)   

razem :............................... zł (słownie:…...…….................................................................... zł), 
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1.2. (Część 2 zamówienia) czasopism polskich wymienionych w załączniku nr 5.2. pn. 

„Prenumerata czasopism polskich na 2010 r. -Cz. I” i obsługę Zamawiającego w tym zakresie, 

włącznie z zapewnieniem dostarczenia tych czasopism do siedziby Zamawiającego, w cyklach 

wydawniczych przyjętych przez wydawców: za cenę netto: ...................... zł (słownie: 

....................................................................................................... zł) + VAT ............... zł 

(słownie: …………………………………………………………… zł)   razem: 

........................ zł (słownie: ..................................................................................….... zł), 

1.3. (Część 3 zamówienia) czasopism polskich wymienionych w załączniku nr 5.3. pn. 

„Prenumerata czasopism polskich na 2010 r. -Cz. II” i obsługę Zamawiającego w tym 

zakresie, włącznie z zapewnieniem dostarczenia tych czasopism do siedziby Zamawiającego, 

w cyklach wydawniczych przyjętych przez wydawców: za cenę netto: ......................... zł  

(słownie:..................................................................................................... zł) + VAT ............... 

zł (słownie: …………………….……………………………… zł)   razem : ........................ zł 

(słownie: ................................................................................................................................. zł).       

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ znak: TO/ZP-14/2009 i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz,  że zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania Oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od 

terminu składania ofert. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy załączonym do SIWZ (ZAŁ. NR 6.1 

i/lub 6.2.) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń. 

5. Oświadczamy, że zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia w wysokości 5% ceny  

określonej w pkt 1 zostanie wniesione w dniu zawarcia umowy, w formie ................…… 

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

6. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do podpisania umowy 

najpóźniej w siódmym dniu od daty otrzymania projektu tej umowy od Zamawiającego. 

7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia publicznego sukcesywnie  

w terminie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. i później do wydania ostatniego numeru 

czasopism z 2010 r. 

8. Przyjmujemy minimalne terminy płatności i max. wysokość rat, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w § 4 ust. 2 projektu umowy (ZAŁ.6.1. i/lub 6.2.), proponujemy następujące 

terminy wpłat i wysokość rat: 

- I   rata w wysokości…………………………w terminie do……………………………… 

- II  rata w wysokości…………………………w terminie do……………………………… 

- III rata w wysokości…………………………w terminie do……………………………… 
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- IV rata w wysokości…………………………w terminie do……………………………… 

 

9.   Posiadamy system reklamacji „on-line”: 

      1)  tak* 

      2)  nie* 

10. Upoważniamy Zamawiającego do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu 

sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji zawartych w naszej 

ofercie. 

11.  Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie 

nieprawdziwych informacji Oferent odpowiada zgodnie z Kodeksem Karnym). 

12.  Załączniki - oświadczenia i dokumenty : 

1) …………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………….. 

4) …………………………………………………………….. 

5) …………………………………………………………….. 

6) …………………………………………………………….. 

7) …………………………………………………………….. 

8) …………………………………………………………….. 

9) …………………………………………………………….. 

10) …………………………………………………………….. 

13.  Oferta została złożona na ............ ponumerowanych stronach. 

* niepotrzebne skreślić 

Podpisano :        

.....................................................2010 r.                               ____________________________ 

                                                                                                  upełnomocniony przedstawiciel  

                                                                                                 podpis i pieczęć imienna  
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Załącznik nr 2                                                

do SIWZ znak: TO/ZP-14/2009 

 
.......................................  
    (pieczęć firmowa) 

 

NAZWA OFERENTA _____________________________________________________ 

Adres oferenta          _______________________________________________________ 

Tel. __________________                                                              fax ________________  

 

23. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

w trybie art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 

 

 Oświadczam, że Wykonawca:    

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia; 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

                    

Podpisano  

 

......................................................... 2009 r.                           __________________________ 

upoważniony przedstawiciel oferenta 

                                                                                                         podpis i pieczęć imienna 
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                                                                                                                      Załącznik Nr  3 

                                                                                                            do SIWZ znak: : TO/ZP-14/2009 

.......................................                                                                   
    (pieczęć firmowa) 

 

NAZWA OFERENTA _____________________________________________________ 

Adres oferenta          _______________________________________________________ 

Tel. __________________          fax ________________  

 

 

 

24. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 

 

 

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. 

 

                    

Podpisano  

 

 

 

.......................................2009 r.                                      …………………………………………. 

                                                                                           upoważniony przedstawiciel oferenta 

                                                                                                   podpis i pieczęć imienna 
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Załącznik nr 4.1.                                            
do SIWZ znak: TO/ZP-14/2009 

 

 

 

 
nazwa i adres (pieczęć) Oferenta (Oferentów) 

Doświadczenie zawodowe 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
poprzez złożenie oferty w przetargu nieograniczonym na sprzedaż Zamawiającemu 
prenumeraty czasopism zagranicznych na 2010 rok  (Część 1 zamówienia), wymienionych w 
załączniku nr 5.1 do SIWZ pn. „Prenumerata czasopism zagranicznych na 2010 r.” i obsługę 
Zamawiającego w tym zakresie, włącznie z zapewnieniem dostarczenia tych czasopism do 
siedziby Zamawiającego i obsługi celno-importowej, oświadczam/-y, że reprezentuję/-emy 
podmiot, który wykonał w ciągu ostatnich 3 lat, t.j. w okresie od 1 października 2006 r.  
do 30 września 2009 r. następujące dostawy: 

L.p 
Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Przedmiot zamówienia, 

i jego zakres  

 potwierdzający spełnienie 
warunku określonego w pkt 

6.2.2 lit. A SPECYFIKACJI  

Miesiąc i rok  zakończenia Wartość dostawy 
łącznie z VAT 

1 

 

 

    

2 

 

 

    

3 

 

 

    

4 

 

 

    

Uwaga: 
Należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7.1.7. SPECYFIKACJI, potwierdzające 
wykonanie wymienionych w powyższym wykazie zamówień z należytą starannością. 
 

          ........................................ dn. ................ 2009 r. 
 ................................................................................ 

podpis/-y Oferenta  
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Załącznik nr 4.2.                                            
do SIWZ znak: TO/ZP-14/2009 

 

 

 

 
nazwa i adres (pieczęć) Oferenta (Oferentów) 

Doświadczenie zawodowe  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
poprzez złożenie oferty w przetargu nieograniczonym na sprzedaż Zamawiającemu 
prenumeraty czasopism krajowych na 2010 rok (wymienionych w załączniku nr 5.2. i/lub 
5.3. pn. „Prenumerata czasopism krajowych na 2010 r. - Cz I i/lub II”) i obsługę 
Zamawiającego w tym zakresie, włącznie z zapewnieniem dostarczenia tych czasopism do 
siedziby Zamawiającego, oświadczam/-y, że reprezentuję/-emy podmiot, który wykonał  
w ciągu ostatnich 3 lat, t.j. w okresie od 1 października 2006 r.  
do 30 września 2009 r. następujące dostawy: 

L.p 
Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Przedmiot zamówienia, 

i jego zakres  

 potwierdzający spełnienie 
warunku określonego w pkt 

6.2.2 lit.B SPECYFIKACJI  

Miesiąc i rok  zakończenia Wartość dostawy 
łącznie z VAT 

1 

 

 

    

2 

 

 

    

3 

 

 

    

4 

 

 

    

Uwaga: 
Należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7.1.8. SPECYFIKACJI, potwierdzające 
wykonanie wymienionych w powyższym wykazie zamówień z należytą starannością. 

 
........................................ dn. ................ 2009 r. 

 ................................................................................ 
podpis/-y Oferenta  
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                                                                                                                               Załącznik nr 5.1.  
                                                                                                                               do SIWZ TO/ZP-14/2009 

 

PRENUMERATA  CZASOPISM  ZAGRANICZNYCH  NA  2010 r.  Cz. 1 

Część 1 zamówienia 

                                                                                              cena  brutto            cena brutto 
                                                                                               1 egz  w zł             pren  rocznej 
                                                                                                (1 numer)                   w zł  
  Lp.      TYTUŁ                                                

1. Acta Acustica  (DEU) -0001-7884 
 

……………. ……………. 

 

2. Accident Analysis & Prevention(USA) 0001-
4575 

 

 ………………. 

 

……………. 

 

3. Aerobiologia  (USA) 0393-5965 
 

……………. ………………. 

 

4. Aggressive Behavior (USA) 0096-140X ……………. ……………. 

 

5. Annals of Occupational Hygiene   
(USA) 0003-4878  

……………. ……………. 

6. Annals of the Rheumatic Diseases  The 
EULAR  Journal (UK) 0003-4967  

……………. ……………. 

7. Amatorskie Radio  Rada A  
(CZE) – 0322-9572 

……………. ……………. 

8. Applied Acoustics  
(GBR) -0003-682X   

……………. ……………. 

9. Applied Ergonomics  
(GBR) -0003-6870                   

……………. ……………. 

10. ATLA Alternatives to Laboratory  Animals 
(GBR) –0261-1929 

……………. ……………. 

11. Aviation Space and Environmental Medicine 
(USA) -0095-6562 

……………. ……………. 

12. Audioxpress (USA) 004-7546 
 

……………. ……………. 

13. Bezopasnost Truda V Promyslennosti   
(RUS) -0409-2961 

……………. ……………. 
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14. Bezpecna Praca (SVK) – 490326 
 

……………. ……………. 

15. BG, Fachzeitschrift fur Arbeitssicherheit   
und Unfallversicherung (DEU) -0723-7561 

……………. ……………. 

16. Bioelectromagnetics (USA) -0197-8462    
 

……………. ……………. 

17. Building and Environment (NLD) 0360-1323 
 

……………. ……………. 

18. Cahiers de Notes Documentaires    
(FRA) -0007-9952  

 

19. Chronobiology International (USA) 0742-0528 
    

……………. 

 

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

……………. 

 

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

 

20. Complexity (USA) -1076-2787   
 

……………. ……………. 

21. Ergonomics (GBR) 0014-0139  
 

……………. ……………. 

22. European Journal of Applied Physiology  
(DEU) – 
1439-6319 

……………. ……………. 

23. European Journal of Work an Organizational  
Psychology (GBR) 1359-432X  

……………. ……………. 

24. Filtration and Separation (GBR) -0015-1882       
 

……………. ……………. 

25. Gigiena i Sanitaria (RUS) -0016-9900 
  

……………. ……………. 

26. Health Physics (USA) -0017-9078   
27. Health &Safety International (USA) 1478-8829  
 

……………. ……………. 

28. Human Factors (USA) 0018-7208  
 

……………. ……………. 

29. Human Factors in Ergonomics and  
Manufacturing (GBR) -1090-8741      

……………. ……………. 

30. Indoor Air    0905-6947 
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31. International Archives of Occupational  
and Environmental Health (DEU) 0340-0131      

……………. ……………. 

32. International Journal of Acoustics  
and Vibration (USA)  1027-5851  

……………. ……………. 

33. International Journal of Human Computer  
Interaction (USA) -1044-7318   

……………. ……………. 

34. International Journal of Industrial  Ergonomics 
(NLD)0169-8141  

……………. ……………. 

35. International Journal of Modern Physics, ser  C 
(SGP) 0129-1831  

……………. ……………. 

36. Journal of Aerosol Science  
(GBR) -0021-8502   

……………. ……………. 

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

……………. ……………. 

38. Journal of Applied Physiology  
(USA) 8750-7587  

……………. ……………. 

39. Journal of Biological Rhythms   
(USA) -0748-7304  

……………. ……………. 

40. Journal of Biomechanics (GBR) -0021-9290    
 

……………. ……………. 

41. Journal of Electrostatics  (USA) 0304-3886 
 

………………. 

 

……………. 

 

42. Journal of Electromyography and Kinesiology 
1050-6411 

……………. …………………….

43. Journal of Environmental Engineering  
and Landscape Management (LIT) 1648-6897   

……………. ……………. 

44. Journal of Librarianship and Information   
Science (JOLIS) (USA) 0961-0006  

……………. ……………. 

45. Journal of Low Frequency a Vibration  
(GBR) –0263-0923     

……………. ……………. 

46. Journal of Occupational Health Psychology  
(USA) – 1076 – 8998  

……………. ……………. 

47. Journal of Occupational and Environmental 
Hygiene (1545-9624) 

……………. ……………. 

48. Journal of Occupational and Environmental 
Medicine (USA) 1076-2752 

……………. ……………. 

49. Journal of Organisational Behavior  (GBR) -
0894-3796     

……………. ……………. 

50. Journal of Personality and Social Psychology 
(USA) 0022 – 3514     

……………. ……………. 

51. Journal of Research of the National Institute  of 
Standard (USA) -1044-677X   

……………. ……………. 
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52. Journal of Safety Research (USA) -0022-4375   
  

……………. ……………. 

53. Journal of Sound and Vibration   
(GBR) -0022-460X     

……………. ……………. 

54. Journal of the Acoustical Society  of America 
(USA) -0001-4966      

……………. ……………. 

55. Konstrucni Elektronika  Rada B   
(CSK) 0139 - 7087    

……………. ……………. 

56. Medical Engineering and Physics   
(GBR) -1350-4533    

……………. ……………. 

57. Medicina Truda i Promyslennaja Ekologia 
(RUS) -0016-9919   

……………. ……………. 

58. Nature (GBR) -0028-0836    
 

……………. ……………. 

59. Neural Networks (GBR) -0893-6080   
 

……………. ……………. 

60. Newsweek (USA) -0163-7053   
 

……………. ……………. 

61. Noise and Vibration in Industry  
(GBR) -0950-8163   

……………. ……………. 

62. Noise Control Engineering Journal   
(USA) -0736-2501  

……………. ……………. 

 

63. Noise and Health (UK) 1463-1741  ………….....    …………….. 

64. Occupational Ergonomics.  The Journal  
of the International Society for Occupational 
Ergonomics And Safety (USA) 1359 - 9364   

……………. ……………. 

65. Occupational and Environmental Medicine  
(GBR) -0007-1072   

……………. ……………. 

66. Occupational Health and Safety   
(USA) -0362-4064   

……………. ……………. 

67. Process Safety and Environmental Protection  
(GBR) -0957-5820      

……………. ……………. 

68. Safety Science (NLD) -0925-7535   ……………. ……………. 

69. Scandinavian Journal of Work Environmental  
and Health (FIN) -0355-3140     

……………. ……………. 

70. Science (USA) 0036-8075   
 

……………. ……………. 

71. Science Engineering Ethics (UK) 1353-3452   
 

……………. ……………. 
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72. Sicher ist Sicher (DEU) -0037-4504      
 

……………. ……………. 

73. Sicherheitsingenieur (DEU) -0300-3329   
  

……………. ……………. 

74. Sound and Vibration (USA) -0038-1810  
  

……………. ……………. 

75. Stress and Health (USA) 1532-3005  
  

……………. ……………. 

76. Svetotechnika (RUS) -0039-7067    
 

……………. ……………. 

77. Textile Research Journal (USA) 0040-5175 
  

……………. ……………. 

78. The Guardian (UK) 0261-3073    
 

……………. ……………. 

79. The Information Society an International 
Journal (USA) 0197-2243   

……………. ……………. 

80. The RoSPA Occupational Safety & Health 
Journal (GBR) 1474-7952        

……………. ……………. 

81. Time (NLD) -0040-781X    
 

……………. ……………. 

82. Toxicological in Vitro (USA) 0887 – 2333    
 

……………. ……………. 

83. Transactions of the Asme  Journal of  
Biomechanical Engineering  
(USA)  -0148-0731                

 

……………. 

 

……………. 

84. Travail et Securite (FRA) 0373-1944   
 

……………. ……………. 

85. Word Footwear (USA) 0894-3079    ………………..    …………….. 

86. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej wer. 
polska  1725-5139 

………………. ………………. 

 

Ogółem zł                  

 

……………. 

 

……………. 
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    Załącznik nr 5.2. 

                                                                                         do SIWZ TO/ZP-14/2009 

  

PRENUMERATA CZASOPISM POLSKICH  na  2010 r. - Cz. I 

Część 2 zamówienia 

 

    Lp.      TYTUŁ                                                            Ilość        Cena brutto        Cena brutto 

1 egz.                  pren. rocz. 

                                                                                                         w zł (1 nr)            w zł. 

                                                                                                                                         

 
1. ABC Jakości        1 ……………..        ..…………..  
       

2. Annals of Agricultural and Environmental Medicine  2 ………………..          …..…………. 
 

3. Analityka – Nauka I Praktyka    1 ………………..          …..…….........    
 

4. Archiwista  Polski      1 ………………..           ….…………. 
 

5. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna   1           ...........................            ........................ 
 

6. Biuletyn Statystyczny     1           ...........................            ....................... 
   

7. Chemia Analityczna     1           ...........................            ........................ 
 

8. Chemia i Inżynieria Ekologiczna Ser.A 1898-6188  1           ...........................            ........................ 
 

9. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja   1           ...........................            ....................... 
 

10. Dz.Urz.GUM      1         ...........................            ........................ 
 

11. Edukacja  Ustawiczna Dorosłych 1230-9206   1           ………..………         ………………. 
 

12. Ekologia i Technika     1           ...........................            ........................ 
 

13. Ekopartner       2           ...........................            ........................ 
 

14. Elektronika                                                                                 2           ...........................            ........................ 
 

15. Elektroinstalator      1           ...........................            ........................ 
 

16. Ergonomia      3           ...........................            ........................ 
 

17. Forum Akademickie     1 ..........................          …................... 
 

18. INPE – Inf. O Normach i Przep. Elektrycznych  1 .........................          …................... 
 

19. Inter. J. of Occup. Med. &Envir. Health                2            ……………         ….……….  
1232-1087  

20. Lider       1           ...........................            ....................... 
 

21. MM Magazyn Przemysłowy    1           ...........................            ...................... 
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22. Marketing w Praktyce     1 ……………….         ….………….. 
 

23. Medycyna po Dyplomie     2           ...........................            ........................ 
 

24. Mechanik      1 ……………….          ….………….. 
 

25. Medycyna Pracy      5           ...........................            ....................... 
 

26. Medycyna Praktyczna     1 ………………           ….………….. 
 

27. Medycyna Środowiskowa     1 .........................           ..….................. 
 

28. Metrology and Measurement Systems   1 ……………..         ….…………… 
  

29. Monitor Prawniczy     2           ...........................            ........................ 
 

30. National Geographic       1 ……………….          ..…………… 
  

31. Nauka i Szkolnictwo Wyższe    1           ...........................            ........................ 
 

32. Nowa Elektrotechnika     1 .........................           …................... 
 

33. Nowiny Psychologiczne     1           ...........................            ........................ 
 

34. Notes Wydawniczy     1           ...........................            ........................ 
 

35. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów   1           ...........................            ........................ 
 

36. Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy 1732-2367 1            ...........................            ........................ 
 

37. Orzecznictwo Sądów Polskich  0867-1850   1            ...........................            ........................ 
 

38. Pedagogika Pracy      1 .........................  ................... 
 

39. Polimery       2 ........................  ................... 
 

40. Polish J. Of Applied Chemistry    1           ...........................            ....................... 
 

41. Polski Merkuriusz Lekarski    1           ...........................            ........................ 
 

42. Pomiary, Automatyka, Kontrola    1           ...........................            ........................ 
 

43. Prawo i Środowisko     1           ...........................            ........................ 
  

44. Problemy Ekologii     1           ...........................            ........................ 
 

45. Problemy Jakości                    1           ...........................            ........................ 
 

46. Problemy Ocen Środowiskowych    1           ...........................            ........................ 
 

47. Promotor       1 ........................  .................. 
 

48. Przegląd Dermatologiczny     1           ...........................            ........................ 
 

49. Przegląd Elektrotechniczny    2           ...........................            ........................ 
 

50. Przegląd Lekarski      1           ...........................            ........................ 
 

51. Przegląd Organizacji     1           ...........................            ........................ 
 

52. Przegląd Psychologiczny     1           ...........................            ........................ 
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53. Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy  1           ...........................            ........................ 
 

54. Przemysł Chemiczny     1           ...........................            ........................ 
 

55. Przemysł Drzewny     1           ...........................            ........................ 
 

56. Przewodnik Bibliograficzny    1 ……………….         ….…………… 
 

57. Reumatologia      1 ……………….            …..………….. 
 

58. Sprawy Nauki (1230-1647)    15          .........................            ........................ 
 

59. Studia Psychologiczne     1 ……………….          …. …………. 
 

60. Świat Lekarza      1 ……………….          ……………… 
 

61. Świat Nauki (0867-6380)     5            .........................            ........................ 
 

62. Transport Samochodowy     1 ……………….         …..…………… 
 

63. Wiadomości Chemiczne     1 ………………         …..…………… 
 

64. Wiadomości Elektrotechniczne    1 ........................          …..................... 
 

65. Zagadnienia Naukoznawstwa                                                    1           ...........................            ........................ 
 
 

 
Ogółem zł                                       ........................ 
 
 
 

 

 

25.  
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26.                                                                                                                       Załącznik Nr 5.3. 

Do SIWZ TO/ZP-14/2009 

 

PRENUMERATA CZASOPISM POLSKICH  na   2010 r. Cz. II 

Część 3 zamówienia 

 

Lp.        TYTUŁ                                                       Ilość        Cena brutto             Cena brutto 

           1 egz.                  pren. rocz. 

                                                                                                         w zł (1 nr)            w zł. 
 

1. Gazeta Wyborcza     10 ...........................            ........................ 
 

2. Rzeczpospolita(pren plus)     19...........................           ........................ 
 

3. Trybuna       1 ...........................            ........................ 
 

4. Życie Warszawy      4 ...........................            ........................ 
 

5. Dziennik- Gazeta Prawna (+e-GP)    10………………. ……………… 
 

6. Polska (dziennik)      3………………… ……………… 
 

7. Archives of Acoustics     1 ...........................            ........................ 
 

8. Atest -Ochrona Pracy     20...........................           ........................ 
 

9. Aura       1 ...........................            ........................ 
 

10. BHP w Budownictwie, Gosp. Kom. i Przem.                           1 ...........................            ........................ 
 

11. Biology of Sport                     1 ...........................            ..................…. 
 

12. Biuletyn Rachunkowości (Infor)    1…………………. ……………… 
 

13. Computer arts CD     1 ...........................            ........................ 
 

14. CHIP z DVD      6…………………..          ……………….. 
 

15. Dz.Urz.M.Nauki i Szk.W.     1 ...........................            ........................ 
 

16. Dz.Urz. M. Edukacji Narodowej     1........................... ................... 
 

17. Dz.Urz.M.Zdrowia i Opieki Społecznej   1 ...........................            ........................ 
 

18. Dz.Ustaw      2 ...........................            ........................ 
 

19. Edukacja   0239-6858          1………………… …………….. 
 

20. Elektro.Info      1………………… …………….. 
 

21. Elektronika Praktyczna     1 ...........................            ........................ 
 

22. Elektronika dla Wszystkich    1 ...........................            ........................ 
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23. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa   1 ...........................            ........................ 
 

24. Eksploatacja i Niezawodność 1507-2711   1………………… ………........ 
 

25. Forum                                                                                         2 ...........................            ....................... 
 

26. Gazeta Ubezpieczeniowa              1 ...........................            ........................ 
 

27. Hakin9       1..........................  ......................  
 

28. Inżynieria Chemiczna i Procesowa                                            1 ..........................            ........................ 
 

29. Komputer Świat wer. z CD    1 ...........................           ........................ 
 

30. Linux +       2............................          .......................... 
 

31. Linux  Magazine      2...........................           ......................... 
 

32. Monitor Polski      2 ...........................            ........................ 
 

33. Monitor Prawa Pracy     3........................... ...................... 
 

34. Murator (nr spec.kwart.)     1............................          .......................... 
 

35. Nauka       1 ...........................            ........................ 
 

36. Newsweek  Polska     1...........................            ......................... 
 

37. Niepełnosprawność i Rehabilitacja    1............................. ....................... 
 

38. Nowe Książki      1 ...........................            ........................ 
 

39. Nowoczesny Magazyn     2............................             ........................ 
 

40. Organizacja i Kierowanie     1 ...........................            ........................ 
 

41. Państwo i Prawo      1 ...........................            ........................ 
 

42. PC Format      1............................ ....................... 
 

43. PC Word Komputer  DVD    3 ...........................            ........................ 
 

44. Personel I  Zarządzanie     2………………… ……………… 
 

45. Photoshop psd. + wer. elektroniczna      2………………..              ……………… 
 
46. Polityka                                              2 ...........................            ........................ 
 
47. Pomiary, Automatyka, Robotyka    2 ...........................            ........................ 

 
48. Polityka Społeczna     3 ...........................            ........................ 

 
49. Poradnik Gazety Prawnej     8 ...........................            ........................ 

 
50. Poradnik Językowy     1 ...........................            ........................ 

 
51. Postępy Fizyki      1…………………           ………………. 

 
52. Praca Socjalna      1........................... ......................... 

 
53. Praca i Zabezpieczenie Społeczne    5 ...........................            ...................... 
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54. Prawo Przedsiębiorcy     3………………..   ……………… 
 

55. Prawo Spółek      1 ...........................            ........................ 
     

56. Przegląd                                                                                     1 ...........................            ...................... 
 

57. Przegląd Techniczny     2 ...........................            ........................ 
 

58. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego   1 ...........................            ........................ 
 

59. Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie   2 ...........................            ........................ 
 

60. Przekrój       1...........................             .......................... 
 

61. Przyjaciel przy Pracy     11...........................           ........................ 
 

62. Puls Medycyny      1………………… ……………. 
 

63. Serwis Prawno-Pracowniczy    3 ...........................            ........................ 
 

64. Służba Pracownicza     7 ............................            ........................ 
 

65. Software  Developer’s Journal Extra   1.............................         ............................ 
 

66. Stolica       1………………..    ……………… 
 

67. Tygodnik Powszechny                                                              1 ...........................            ........................ 
 

68. Tygodnik Solidarność                                                               1 ...........................            ........................ 
 

69. Ubezpieczenia Społeczne     1 ...........................            ........................ 
 

70. Wiadomości Ekologiczne     1 ...........................            ........................ 
 

71. Wiedza i Życie      3 ...........................            ........................ 
 

72. Wprost                                                                                       2 ...........................            ........................ 
 

73. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi    2 ...........................            ........................ 
 

74. Żyjmy Dłużej      2 ...........................            ........................ 
 
Ogółem   zł                     .................... 
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                                                                                                                           Załącznik Nr  6.1 

                                                                                                                  do SIWZ znak: TO/ZP-14/2009 
 

UMOWA   TO/ZP-….2009 

 

zawarta w dniu ............... 2009 roku w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z Ustawą dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 

223, poz. 1655 ze zm.), pomiędzy: 

Zamawiającym: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, 

adres: 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, będącym jednostką badawczo - rozwojową 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod Nr KRS - 0000033480, posiadającym numer NIP: 525-000-82-70, 

reprezentowanym przez działających z upoważnienia Dyrektora: 

.................................                     - .................................  

.................................                     - ................................. 

a 

Wykonawcą: .................................................................. w ................, ul. ................................., kod 

pocztowy ..............................., działającą na podstawie ...................................................... 

prowadzonej przez ..........................................................................., wpisanym do ................................ 

pod nr ............................................. (zaświadczenie o ..........................................., stanowi 

załącznik nr …..), posiadającym numer NIP : ......................................................., 

reprezentowanym przez : 

....................................                  - ................................ 

 

§ 1 

1.   Zamawiający kupuje a Wykonawca sprzedaje w prenumeracie na 2010 rok czasopisma 

zagraniczne wymienione w załączniku nr 1 pn. „Prenumerata czasopism zagranicznych na 

2010 r.”, zwanych dalej „Czasopismami”. 

2.   Umowa niniejsza obejmuje sprzedaż w prenumeracie roczników czasopism określonych  

w ust. 1 (uwzględniającą wszystkie czasopisma datowane na ten okres niezależnie od daty 
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ich wydania), włącznie z zapewnieniem dostarczenia tych Czasopism do siedziby 

Zamawiającego w cyklach wydawniczych przyjętych przez wydawców, obsługi celno-

importowej oraz realizację reklamacji w systemie „on-line” lub telefonicznie. 

§ 2 

1. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do: 

1)   złożenia zamówień na prenumeratę Czasopism u wydawców, 

2)   dokonania przedpłat u wydawców niezwłocznie po otrzymaniu od nich rachunków za 

prenumeratę, 

3)   zapewnienia dostarczenia na własny koszt i ryzyko Czasopism do siedziby 

Zamawiającego, w sposób ciągły, systematyczny i zapewniający kompletność rocznika, 

4)   obsługi celno-importowej Zamawiającego,  

5)   załatwiania reklamacji składanych przez Zamawiającego dotyczących realizacji 

prenumeraty w systemie „on-line” lub telefonicznie, z zachowaniem terminów 

określonych przez wydawców, 

6)   utrzymywania kontaktów z wydawcami i koordynacji dostaw Czasopism oraz 

dostarczania informacji o opóźnieniach w planach wydawniczych, zmianach  

i zawieszonych tytułach oraz informacji o nowych tytułach, 

7)   udzielania bezpłatnej informacji bibliograficznej, 

8)   przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu dostaw Czasopism,  

9)   informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach wydawniczych. 

2.  Zamawiający zobowiązany jest do zgłaszania ewentualnych reklamacji w terminie 30 dni od 

daty nie otrzymania w terminie Czasopisma, zgodnie z harmonogramem  

o którym mowa w ust. 1 pkt  8 lub otrzymania wadliwego egzemplarza na adres internetowy: 

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

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia z miesięcznym wyprzedzeniem zmian 

w wykazie tytułów zaprenumerowanych czasopism w uzgodnieniu z Wykonawcą.  

4. Do kontaktów roboczych Strony upoważniają : 

Zamawiający - ……………………, tel. ………………  

Wykonawca  - ……………………,  tel. ……………… 

§ 3 

1. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie, w formie…………………….. 

....................................................................., zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 łącznie  
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z VAT, co stanowi równowartość kwoty ................... zł (słownie: ……………….. 

......................................................................................................................... złotych).  

2.  Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania 

zamówienia, a w szczególności służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu kar 

określonych w § 5 i 6 i znajduje się w dyspozycji Zamawiającego przez okres upływający  

w 30 [trzydziestym] dniu licząc od dnia końcowego protokolarnego odbioru zamówienia bez 

zastrzeżeń.  

3.  Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ciągu 30 

[trzydziestu] dni po podpisaniu protokołu odbioru zamówienia bez zastrzeżeń. Zamawiający 

potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kary umowne.  

§ 4 

1. Za zgodne z umową wykonanie zamówienia określonego w § 1 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy cenę, wyliczoną w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 1 pn. 

„Prenumerata czasopism zagranicznych na 2010 r.”, netto: ......................... zł (słownie: 

…………………….…………………………........................................................................ zł) 

+ VAT ............... zł (słownie: …………………… ……………………………………. zł) 

razem: ........................ zł (słownie: ………………… 

........................................................................................................................ zł), 

2.   Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1, w następujących ratach 

(* w wysokości i terminach podanych przez Wykonawcę w ofercie), przy czym: 

1/ pierwszej raty w wysokości  max. 50 % ceny wskazanej w § 4 ust. 1 nie wcześniej niż w  

terminie do 15  grudnia 2009 r.  

2/ drugiej raty w wysokości max. 30 % ceny wskazanej w § 4 ust. 1 nie wcześniej niż  

     31 marca 2010 r. 

3/ trzeciej raty ceny wskazanej w § 4 ust. 1 w pozostałej wysokości nie wcześniej niż  

31  marca 2010 r.  

3.  Wykonawca w ciągu siedmiu dni od daty wpływu przedpłaty na jego rachunek bankowy 

wystawi Zamawiającemu faktury zaliczkowe potwierdzające ich dokonanie.  

4.  Zmiana przepisów dotyczących opłat z tytułu podatku VAT, przed dniem dostarczenia 

Czasopism do siedziby Zamawiającego, automatycznie powoduje proporcjonalne 

podwyższenie ceny Czasopism o kwotę należnego podatku VAT, która w całości obciąża 

Zamawiającego. 
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§ 5 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia 

przez Wykonawcę warunków umowy określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 - 4. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia  

w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy określonych w § 2 ust. 1  

pkt 5 - 9.  

3. W sytuacji określonej w ust. 1 Wykonawca bezzwłocznie dokona zwrotu Zamawiającemu 

otrzymanych od niego przedpłat wraz z odsetkami liczonymi od daty otrzymania przedpłaty 

i zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w § 6 ust. 2 pkt 1. 

4. W sytuacji określonej w ust. 2 Wykonawca bezzwłocznie dokona zwrotu Zamawiającemu 

otrzymanych od niego przedpłat z potrąceniem ceny Czasopism, wg cen jednostkowych 

przyjętych w niniejszej umowie, dostarczonych do chwili rozwiązania umowy i zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w § 6 ust. 2 pkt 2. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

6. Zamawiający i Wykonawca mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań w granicach 

udokumentowanej rzeczywistej szkody. 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących 

przypadkach: 

1) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn określonych w § 5 ust. 1 kwotę w wysokości 20 % 

     ceny wskazanej w § 4 ust. 1, 

2) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn określonych w § 5 ust. 2 kwotę w wysokości 10 % 

    ceny wskazanej w § 4 ust. 1 , 

3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku któregokolwiek z numerów 

      czasopisma lub stwierdzenia wad fizycznych któregokolwiek numeru czasopisma,  

      Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić dostawę lub wymienić uszkodzone czasopismo na 

      wolne od wad w terminach reklamacji określonych przez wydawców. Za nie dostarczone  

      lub nie wymienione przez Wykonawcę Czasopisma Zamawiający obciąży Wykonawcę 

      karą umowną w wysokości trzykrotności ich ceny, obliczoną na podstawie jednostkowych 

cen brutto określonych w niniejszej umowie. 
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 4) Zamawiający ma prawo zrealizować zamówienie na Czasopisma, o których mowa  

       w pkt 3, u innego wykonawcy. 

3. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi za nieterminową  

       realizację ciążących na nim płatności. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia  

       rachunku Zamawiającego. 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  

2.  Wszystkie ewentualne spory z niniejszej umowy strony będą starały się załatwić polubownie, 

jednak  w  razie  braku  możliwości  osiągnięcia  porozumienia  spory rozstrzygać  będzie  sąd  

właściwy  dla  siedziby  Zamawiającego.  

3.    Integralną część umowy stanowią: 

1/   załącznik  nr  1. - Spis czasopism - Prenumerata czasopism zagranicznych na 2009 r. 

2/   załącznik  nr  2 - Uwierzytelniona kserokopia wpisu do KRS / EDG Wykonawcy 

3/   załącznik  nr  3 - Potwierdzenie wniesienia  przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

                                  wykonania zamówienia. 

4.   Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

i zawarta w dniu jej podpisani, tj. w dniu ...............2009 r. 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                    WYKONAWCA :  

 

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

                                                                                                          

........................................................                                                ....................................................... 
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   Załącznik Nr  6.2 

                                                                                                          do SIWZ znak: TO/ZP-14/2009 
 

UMOWA   TO/ZP…/ 2009 

 

zawarta w dniu ............... 2009 roku w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z ustawą dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 

223, poz. 1655 ze zm.), pomiędzy: 

Zamawiającym: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, 

adres: 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, będącym jednostką badawczo - rozwojową 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod Nr KRS - 0000033480, posiadającym numer NIP: 525-000-82-70, 

reprezentowanym przez działających z upoważnienia Dyrektora: 

.................................                     - .................................  

.................................                     - ................................. 

a 

Wykonawcą: .................................................................. w ................, ul. ................................., kod 

pocztowy ..............................., działającą na podstawie ...................................................... 

prowadzonej przez ..........................................................................., wpisanym do ................................ 

pod nr ............................................. (zaświadczenie o ..........................................., stanowi 

załącznik nr …..), posiadającym numer NIP : ......................................................., 

reprezentowanym przez : 

....................................                  - ................................ 

 

§ 1 

1.   Zamawiający kupuje a Wykonawca sprzedaje w prenumeracie na 2010:  

1) czasopisma polskie wymienione w załączniku nr 2 pn. „Prenumerata czasopism polskich 

na 2010 r. Cz I”,  

2) czasopisma polskie wymienione w załączniku nr 3 pn. „Prenumerata czasopism polskich 

na 2010 r. Cz II”.  
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2.   Umowa niniejsza obejmuje sprzedaż w prenumeracie roczników czasopism określonych  

w ust. 1 (uwzględniającą wszystkie czasopisma datowane na ten okres niezależnie od daty 

ich wydania), zwanych dalej „Czasopismami”, włącznie z zapewnieniem dostarczenia tych 

Czasopism do siedziby Zamawiającego w cyklach wydawniczych przyjętych przez 

wydawców, oraz realizację reklamacji w systemie „on-line” lub telefonicznie. 

§ 2 

1. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) złożenia zamówień na prenumeratę Czasopism u wydawców, 

2) dokonania przedpłat u wydawców niezwłocznie po otrzymaniu od nich rachunków za 

prenumeratę, 

3) zapewnienia dostarczenia na własny koszt i ryzyko Czasopism do siedziby 

Zamawiającego, w sposób ciągły, systematyczny i zapewniający kompletność rocznika, 

4) załatwiania reklamacji składanych przez Zamawiającego dotyczących realizacji 

prenumeraty w systemie „on-line” lub telefonicznie, z zachowaniem terminów 

określonych przez wydawców, 

5) utrzymywania kontaktów z wydawcami i koordynacji dostaw Czasopism oraz 

dostarczania informacji o opóźnieniach w planach wydawniczych, zmianach  

i zawieszonych tytułach oraz informacji o nowych tytułach, 

6) udzielania bezpłatnej informacji bibliograficznej, 

7) przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu dostaw Czasopism, 

8) informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach wydawniczych. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zgłaszania ewentualnych reklamacji w terminie 30 dni od 

daty nie otrzymania w terminie Czasopisma, zgodnie z harmonogramem  

o którym mowa w ust. 1 pkt  8 lub otrzymania wadliwego egzemplarza na adres internetowy: 

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

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia z miesięcznym wyprzedzeniem zmian 

w wykazie tytułów zaprenumerowanych czasopism w uzgodnieniu z Wykonawcą.  

3. Do kontaktów roboczych Strony upoważniają : 

Zamawiający - ……………………, tel. ………………  

Wykonawca  - ……………………,  tel. ……………… 

 

§ 3 

1. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie, w formie…………………….. 

....................................................................., zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
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w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 łącznie  

z VAT, co stanowi równowartość kwoty ................... zł (słownie: ……………….. 

......................................................................................................................... złotych).  

2.  Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania 

zamówienia, a w szczególności służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu kar 

określonych w § 5 i 6 i znajduje się w dyspozycji Zamawiającego przez okres upływający w 30 

[trzydziestym] dniu licząc od dnia końcowego protokolarnego odbioru zamówienia bez 

zastrzeżeń.  

3.  Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ciągu 30 

[trzydziestu] dni po podpisaniu protokołu odbioru zamówienia bez zastrzeżeń. Zamawiający 

potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kary umowne.  

§ 4 

1. Za zgodne z umową wykonanie zamówienia określonego w § 1 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy cenę, wyliczoną w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w załącznikach nr 1 i/lub 

2, netto: ......................... zł (słownie: …………………….………………… 

.............................................................. zł) + VAT ............... zł (słownie: …………………… 

……………………………………. zł) razem: ........................ zł (słownie: ………………… 

........................................................................................................................ zł), 

a w tym za: 

1)  Czasopisma polskie wymienione w załączniku nr 1 pn. „Prenumerata czasopism polskich 

na 2010 r. Cz. I” cenę netto: ......................... zł (słownie: ……………………… 

............................................................ zł) + VAT ............... zł (słownie: ….………………. 

…………………………………………………… zł) razem: ........................ zł 

(słownie:.……………………………............................................................................... zł), 

2)  Czasopisma polskie wymienione w załączniku nr 2 pn. „Prenumerata czasopism polskich 

na 2010 r. Cz. II” cenę netto: ......................... zł (słownie: ……………………………… 

............................................................ zł) + VAT ............... zł (słownie: ….………………. 

…………………………………………………… zł) razem: ........................ zł 

(słownie:.……………………………............................................................................... zł), 

2.   Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1, w następujących ratach 

(* w wysokości i terminach podanych przez Wykonawcę w ofercie), przy czym: 

       1/ pierwszej raty w wysokości  max. 50 %  ceny wskazanej w § 4 ust. 1 nie wcześniej niż  

           w terminie do 15  grudnia 2009 r.  
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2/ drugiej raty w wysokości max. 30 % ceny wskazanej w § 4 ust. 1 nie wcześniej niż  

     31 stycznia 2010 r. 

3/ trzeciej raty ceny wskazanej w § 4 ust. 1 w pozostałej wysokości nie wcześniej niż  

31  marca 2010 r.  

3.  Wykonawca w ciągu siedmiu dni od daty wpływu przedpłaty na jego rachunek bankowy 

wystawi Zamawiającemu faktury zaliczkowe potwierdzające ich dokonanie.  

4.  Zmiana przepisów dotyczących opłat z tytułu podatku VAT, przed dniem dostarczenia 

Czasopism do siedziby Zamawiającego, automatycznie powoduje proporcjonalne 

podwyższenie ceny Czasopism o kwotę należnego podatku VAT, która w całości obciąża 

Zamawiającego. 

§ 5 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia 

przez Wykonawcę warunków umowy określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 - 4.  

2. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia  

w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy określonych w § 2 ust. 1  

pkt 5 - 9.  

3. W sytuacji określonej w ust. 1 Wykonawca bezzwłocznie dokona zwrotu Zamawiającemu 

otrzymanych od niego przedpłat wraz z odsetkami liczonymi od daty otrzymania przedpłaty 

i zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w § 6 ust. 2 pkt 1. 

4. W sytuacji określonej w ust. 2 Wykonawca bezzwłocznie dokona zwrotu Zamawiającemu 

otrzymanych od niego przedpłat z potrąceniem ceny, wg cen jednostkowych przyjętych  

w niniejszej umowie, dostarczonych do chwili rozwiązania umowy Czasopism i zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w § 6 ust. 2 pkt 2. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

6. Zamawiający i Wykonawca mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań w granicach 

udokumentowanej rzeczywistej szkody. 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących 

przypadkach: 
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1) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn określonych w § 5 ust. 1 kwotę w wysokości 20 % 

     ceny wskazanej w § 4 ust. 1, 

2) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn określonych w § 5 ust. 2 kwotę w wysokości 10 % 

    ceny wskazanej w § 4 ust. 1 , 

3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku któregokolwiek z numerów 

      czasopisma lub stwierdzenia wad fizycznych któregokolwiek numeru czasopisma,  

      Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić dostawę lub wymienić uszkodzone czasopismo na 

      wolne od wad w terminach reklamacji określonych przez wydawców. Za nie dostarczone  

      lub nie wymienione przez Wykonawcę Czasopisma Zamawiający obciąży Wykonawcę 

karą umowną w wysokości trzykrotności ich ceny, obliczoną na podstawie cen jednostkowych 

określonych w niniejszej umowie. 

 4) Zamawiający ma prawo zrealizować zamówienie na Czasopisma, o których mowa  

       w pkt 3, u innego wykonawcy. 

3. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi za nieterminową  

       realizację ciążących na nim płatności. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia  

       rachunku Zamawiającego. 

§ 7 

1. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  

2.  Wszystkie ewentualne spory z niniejszej umowy strony będą starały się załatwić polubownie, 

jednak  w  razie  braku  możliwości  osiągnięcia  porozumienia  spory rozstrzygać  będzie  sąd  

właściwy  dla  siedziby  Zamawiającego.  

3.    Integralną część umowy stanowią: 

1/   załącznik  nr  1 - Spis czasopism - Prenumerata czasopism polskich na 2010 r. Cz I  

2/   załącznik  nr  1 - Spis czasopism - Prenumerata czasopism polskich na 2010 r. Cz II 

4/   załącznik  nr  2 - Uwierzytelniona kserokopia wpisu do Rejestru / Ewidencji Wykonawcy 

5/   załącznik  nr  3 - Potwierdzenie wniesienia  przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

                                  wykonania zamówienia. 

4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

i zawarta w dniu jej podpisani, tj. w dniu ...............2009 r. 

ZAMAWIAJĄCY :                                                    WYKONAWCA :  

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


