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I. Nazwa i adres zamawiającego 

 

1. Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego prowadzone jest przez:  
 

Politechnikę Gdańską 
ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
Zwaną dalej Zamawiającym 

 
2. Jednostka prowadząca postępowanie: 

 

Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej 
Gmach Główny Politechniki Gdańskiej 
ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
http://www.bg.pg.gda.pl 
 
telefon: (0-58) 347 25 75  fax : (0-58) 347 27 58  e-mail: bazy_bg@pg.gda.pl;  
 
Godziny urzędowania od 08:00 do 15:00. 

 

II. Tryb udzielanego zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego poniżej 200 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zwanej dalej Ustawą 
PZP. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dziewięciu tytułów czasopism elektronicznych z prenumeraty 
Instytutu Matematycznego PAN w roku 2012: 

1. Acta Arithmetica   
2. Annales Polonici Mathematici   
3. Applicationes Mathematicae   
4. Bulletin Polish Acad. Sci. Math.   
5. Colloquium Mathematicum   
6. Dissertationes Mathematicae   
7. Fundamenta Mathematicae   
8. Studia Mathematica   
9. Banach Center Publications   

 
2. Szczegółowe informacje formalne i techniczne: 

a) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającymi będą dokonywane w złotych polskich. 
b) Dostawa obejmuje wszystkie numery wskazanych tytułów czasopism wydanych przez 

wydawnictwo Instytut Matematyczny PAN w 2012 r. (pełen rocznik). 
c) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

CPV 22200000-2: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny. 
d) Przedmiot zamówienia, tj. czasopisma dostępne w wersji online, posiadały zagwarantowany 

dostęp do archiwum online z lat poprzednich prenumerowanych przez Zamawiającego, dla 
tytułów kontynuowanych w roku 2012.  

http://www.bg.pg.gda.pl/
mailto:bazy_bg@pg.gda.pl
http://journals.impan.gov.pl/aa/
http://journals.impan.gov.pl/ap/
http://journals.impan.gov.pl/am/
http://journals.impan.gov.pl/ba/
http://journals.impan.gov.pl/cm/
http://journals.impan.gov.pl/dm/
http://journals.impan.gov.pl/fm/
http://journals.impan.gov.pl/sm/
http://journals.impan.gov.pl/bc/


 
 

 

 

 

e) Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować od dnia podpisania umowy, pełnotekstowy 
dostęp wraz z aktualizacją do czasopism z oferty zamówionych w wersji online. 

f) Dostępem online muszą zostać objęte adresy IP uczelni, niezależnie od stosowanego przez 
użytkownika systemu operacyjnego komputera. Zakres IP podany zostanie po udzieleniu 
zamówienia wraz z podpisaną umową. 

g) Jeżeli wykonawca umożliwia dostęp do pełnotekstowej wersji online czasopism z oferty na 
podstawie odrębnej licencji, Zamawiający wyrazi zgodę pod warunkiem, że nie zostaną 
poniesione dodatkowe koszty z tego tytułu.  

h) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu licencji korzystania z 
pełnotekstowych czasopism online, następnego dnia po dniu podpisania umowy.  
 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Dostawa  będzie realizowana od momentu podpisania umowy do 31.12.2012 r. z zastrzeżeniem, że 
przedmiotem dostawy są wszystkie numery wskazanych tytułów czasopism wydanych przez wydawnictwo 
Instytut Matematyczny PAN w 2012 r. (pełen rocznik). 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest 
wymagane posiadanie specjalnych uprawnień. 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

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

3. Składane oświadczenie podmiotów o których mowa w pkt V.2 musi zawierać informację o tym, jakie 
zasoby i na jakiej zasadzie zostały Wykonawcy udostępnione oraz czy podmiot udostępniający zasoby 
uczestniczył będzie w realizacji zamówienia 

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu 
o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia. 

6. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń znajduje się w pkt VI SIWZ. 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w rozdziale V pkt 1 SIWZ należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

a) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – Załącznik 1. 



 
 

 

 

 

2. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy należy złożyć 
następujące dokumenty i oświadczenia: 

a) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – Załącznik 2. 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w 
przypadku oferty wspólnej każdy z współwykonawców składa dokument oddzielnie) a w 
przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy. 

c) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ 
polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych 
podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 
poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale VI pkt 2 a) i b) SIWZ, 
o ile podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o którym mowa w: 

a) punkcie 2 lit. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; 

b) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – 
wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt 3 lit. a. 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz informacja o sposobie 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 

1. Zamawiający z Wykonawcą porozumiewają się z w formie pisemnej, za pomocą faksu lub w formie 
elektronicznej. Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za 
pomocą faksu lub w formie elektronicznej  każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania. 

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
Michał Kontek  

bazy_bg@pg.gda.pl 

faks 058 347-27-58 

 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania mogą być 
składane pisemnie na adres: Politechnika Gdańska, Biuro Biblioteki Głównej (PBC), Gmach Główny, ul. 
G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, faksem pod numer 058/ 347 27 58, lub w formie  
elektronicznej pod wskazany wyżej adres.  

4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.  

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana przez Zamawiającego Wykonawcom, którym  
Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający 
może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ.  

8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 



 
 

 

 

 

9. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 
Wykonawców, którym przekazał SIWZ, oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

IX. Termin związania ofertą  

Termin związania ofertą trwa 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

X. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, nie dopuszcza się składania oferty w 
formie elektronicznej. 

3. Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VI SIWZ. Dokumenty nie 
wymagane przez Zamawiającego a załączone do oferty nie będą brane pod uwagę podczas oceny 
ofert. Zamawiający prosi o nie załączanie ich. 

4. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty, Zamawiający wymaga, aby 
wszystkie karty oferty wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę były spięte, 
strony ponumerowane, a strony zawierające treść były parafowane przez osoby podpisujące ofertę. 

5. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa dla osób podpisujących 
ofertę, o ile prawo do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę nie wynika z 
przepisów prawa lub innych dokumentów. 

6. Pożądane jest ułożenie dokumentów zgodnie z kolejnością podaną przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym. 

7. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie 
błędnego zapisu i wstawienie nad lub obok poprawnego. 

8. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do 
SIWZ powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.(Zamawiający na prośbę Wykonawcy 
udostępni wersję „edytowalną” wymaganych załączników ) 

9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom. 

11. Zamawiający żąda aby Wykonawca korzystający przy realizacji zamówienia z wiedzy i 
doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności 
finansowych innych podmiotów przedstawił pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 

12. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub w formie kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy za wyjątkiem 
pełnomocnictw, które mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby 
udzielające pełnomocnictwa lub notarialnie. 

13. Dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

14. Każdy z dokumentów, o których mowa w pkt VI SIWZ musi być podpisany na swojej ostatniej 
stronie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz parafowany przez tę osobę 
na stronach wcześniejszych. 

15. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach: 



 
 

 

 

 

- koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy 
- koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Zamawiającego:  

 
oraz być oznaczona w następujący sposób: 

OFERTA 
na dostawę czasopism elektronicznych w ramach prenumeraty  

Wydawnictwa Instytutu Matematycznego PAN 
ZP/43/030/D/12 

NIE OTWIERAĆ przed 23.02.2012 godz. 12:30”. 

16. Po upływie terminu składania ofert złożone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają 
zwrotowi. 

17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w 
postępowaniu. 

18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia Umowy Ramowej. 

19. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

21. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

22. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

23. Zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad, jaka składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie 
odpowiednio oznakowanej, z dopiskiem ZAMIANA. 

24. Wycofanie oferty z postępowania następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich 
samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie WYCOFANIE. Do zawiadomienia o 
wycofaniu oferty musi być dołączony dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w 
obrocie prawnym, a powiadomienie musi być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 

25. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez omyłkę rachunkową 
Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) 
przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 

26. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 
8 czerwca 1993r. poz.211, z późn. zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności oraz zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym 
uczestnikom postępowania. 
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym 
razie cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako 
tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej, wewnętrznej kopercie z 
oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, 
jawnych elementów oferty i oznaczone „tajemnica przedsiębiorstwa”. 
Numeracja stron „części niejawnej” oferty powinna pozwalać na ich dołączenie do odpowiedniego 
miejsca „części jawnej” oferty. 
Uwaga: 



 
 

 

 

 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust. 4 ustawy oraz nie 
stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500  w siedzibie Zamawiającego: 
Politechnika Gdańska, Sekretariat Biblioteki Głównej, pok. 100/2 w Gmachu Głównym PG, w Gdańsku-
Wrzeszczu, przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub przesłać pocztą na adres jw. 
 
Jeżeli oferta wpłynie od Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie jej 
złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem 
poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 
 
Termin składania ofert mija w  dniu  23.02.2012 godz. 12:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Biblioteka Główna pok. 100/6 
w Gmachu Głównym PG, w Gdańsku-Wrzeszczu, przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 
 23.02.2012 o godzinie 12:30. 

XII. Opis sposobu obliczania ceny 

Cenę oferty obliczamy na Formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym Załącznik 4 do SIWZ. Cenę oferty 
należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją 
zamówienia. 
 
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie wolne pozycje Formularza cenowego. 

W kolumnie 2 podany jest tytuł czasopisma objętego zamówieniem.  
W kolumnie 3 podany jest format zamawianego czasopisma – on-line.  

Cenę ofertową należy podać w rozbiciu na poszczególne tytuły czasopism. Kolumny 2 i 3 nie podlegają 
wypełnieniu przez Wykonawcę. 

Kolumnę 4 (Wartość brutto) należy wypełnić ceną brutto (uwzględniającą podatek VAT) za poszczególne 
tytuły objęte dostawą w roku 2012 (pełen rocznik). Cena musi być podana w walucie polskiej. 

Ceną oferty jest wartość brutto podana na Formularzu oferty. Obliczoną cenę na Formularzu cenowym 
należy przenieść do Formularza oferty. Nie może być rozbieżności pomiędzy ceną wyliczoną z formularza 
cenowego a ceną podaną na formularzu oferty. Cenę oferty należy podać z dokładnością do 2 miejsc po 
przecinku w PLN. 

Uwaga 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

Ocenione zostaną oferty Wykonawców nie wykluczonych z postępowania, które spełniają warunki 
określone w SIWZ oraz oferty, które nie zostały odrzucone. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną. 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

cena  oferty  - 100% 

Punkty będą obliczane zgodnie ze wzorem: 

100
Co

Cn
Pc  

Pc – ilość punktów ocenianej oferty 



 
 

 

 

 

Co – wartość oferty ocenianej (cena brutto oferty [zł]) 

Cn – wartość oferty z najniższą ceną (cena brutto oferty [zł]) 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Wybrana zostanie oferta z 
największą ilością punktów Pc. 

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

1. W celu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu odpisania umowy 
wyznaczonym zgodnie z art. 94 Ustawy PZP. 

2. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zgonie z art. 94 ust 3 wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą  
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 

3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy 
Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców. 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą na warunkach określonych w załączonym wzorze – Załącznik 
5. 
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca przedstawił Zamawiającemu do podpisania Umowę licencyjną 
na korzystanie z czasopism elektronicznych Instytutu Matematycznego PAN, która będzie zawarta z 
Wydawcą i na jego warunkach. Umowa licencyjna stanowi załącznik do umowy w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego. Strony oświadczają, że nie mają wpływu na postanowienia umowy 
licencyjnej 

XVII. Pouczenie o przysługujących środkach ochrony prawnej  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także innym 
podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogły 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z przepisami działu VI ustawy 
„Prawo zamówień publicznych”. 
 

Załączniki: 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 24 
3. Oferta 
4. Formularz cenowy  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

ZP/43/030/D/12 
 
 
 
 
 
……………………………. 
(Nazwa i adres Wykonawcy)           
 

Załącznik 1 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

(art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych) 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę czasopism elektronicznych  
w ramach prenumeraty Wydawnictwa Instytutu Matematycznego PAN 

 
 
Numer postępowania: ZP/43/030/D/12 
 
oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 
 
 

 1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania;  

  
 2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;  

  
 3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  
  

 4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
  
 
 
 
 
 
 

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

 (podpis i pieczątka wykonawcy) 
 
 



 
 

 

 

 

ZP/43/030/D/12 
 
 
 
 

……………………………. 
(Nazwa i adres Wykonawcy)           

Załącznik 2 
 

OŚWIADCZENIE 
 o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy  

z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24. ust1  
Ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
 
 
  

Numer postępowania: ZP/43/030/D/12 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę czasopism elektronicznych w ramach prenumeraty Wydawnictwa Instytutu 

Matematycznego PAN 
 

 
 
oświadczamy, że: 

brak podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania z powodu przesłanek o których mowa w 

art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................        
 (podpis i pieczątka wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

.................................................. 
 (nazwa i adres wykonawcy) 

Zamawiający: 
Politechnika Gdańska 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80 – 233 Gdańsk 

 

OFERTA 
 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę czasopism elektronicznych w ramach prenumeraty Wydawnictwa 
Instytutu Matematycznego PAN nr ZP/ 43/030/D/12. 
 
My niżej podpisani:  
 
1. Imię:..............................................................nazwisko:...................................................... 
 
2. Imię:..............................................................nazwisko:...................................................... 
 
występujący  w imieniu i na rzecz: 
 

Pełna nazwa firmy: 
 
 

Adres firmy: 
 
 

 

REGON nr : 
 

NIP nr:  

Nr telefonu: 
 

Nr fax: 

Nazwa banku i nr rachunku: 
 
 

Adres poczty mailowej: 

 

Oferujemy realizację  powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ  

 
za cenę .............................................................zł  brutto; 

słownie:........................................................................................................................... 

zgodnie z Formularzem Cenowym stanowiącym integralną część niniejszej oferty. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją, nie wnosimy do jej treści   zastrzeżeń i uznajemy się za 
związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 



 
 

 

 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do 
specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty  
do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 30 dni od 
upływu terminu składania ofert. 

4. Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części 
zamówienia: 

a)  .............................................................................................................................. ................... 

b)  .............................................................................................................................. ................... 

c)  .............................................................................................................................. ................... 

5. Zamówienie zrealizujemy korzystając z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych następujących podmiotów: 

a)  .............................................................................................................................. ................... 

b)  .............................................................................................................................. ................... 

c)  .............................................................................................................................. ................... 

6.  Akceptujemy warunki płatności w formie przelewu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT. 

7. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje 
zawarte w ofercie na stronach nr: ............................. 

8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ............................................................................................. 

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

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

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

5) ............................................................................................. 

6) ............................................................................................. 

7) ............................................................................................. 
 
 

.............................., dn. ......................................                      
 
 
 

.......................................... 
                                                                                                             (podpis, pieczątka Wykonawcy)  
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Załącznik 4 
 

……………………………… 
(Nazwa i adres Wykonawcy) 

FORMULARZ CENOWY 
NA DOSTAWĘ CZASOPISM ELEKTRONICZNYCH  

W RAMACH PRENUMERATY WYDAWNICTWA IMPAN W 2012 r. 
 

Miejsce Dostawy Dane do faktury 

Politechnika Gdańska 
Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

Politechnika Gdańska – Wydział Fizyki Technicznej i 
Matematyki Stosowanej 
Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
NIP: 584-020-35-93           REGON: 000001620 

 

L.P. TYTUŁ CZASOPISMA 
Format 

czasopisma 

WARTOŚĆ 
BRUTTO  
w PLN                                

1 ACTA ARITHMETICA 2012 TOMY 151-156 ISSN 1730-6264 on-line   

2 
ANNALES POLONICI MATHE MATICI 2012 TOMY 103-106 
ISSN 1730-6272 

on-line   

3 APPLICATIONES MATHEMAT ICAE 2012 TOM 39  ISSN 1730-6280 on-line   

4 BANACH CENTER PUBLICAT IONS 2012 TOMY 96-98/       ISSN 1730-6299 on-line   

5 
BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENC ES/Mathematics 2012 Tom 60 ISSN 
1732-8985 

on-line   

6 COLLOQUIUM MATHEMATIC UM 2012 TOMY 126-129/ ISSN 1730-6302 on-line   

7 DISSERTATIONES MATHEM ATICAE 2012 TOMY 481-488/ ISSN 1730-6310 on-line   

8 
FUNDAMENTA MATHEMATIC AE - 2012 TOMY 216-219/ 
ISSN 1730-6329 

on-line   

9 STUDIA MATHEMATICA 2012 TOMY 208-213/ ISSN 1730-6337 on-line   

  
RAZEM   
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Załącznik nr 5 
 

WZÓR UMOWY 
 

 
UMOWA nr ZP/43/030/D/12 

 
zawarta w dniu …………………………… r. pomiędzy: 
 
Politechniką Gdańską – Biblioteką Główną 
ul. G. Narutowicza 11/12/20 
80-952 Gdańsk 
NIP 584-020-35-93; REGON 000001620,  
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej przez: 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 
 
a 
 
Firmą ……………………………………….  
………………………………………………… 
………………………………………………… 
REGON: …………………………., NIP: ……………………….., KRS/EDG: …………………………., zarejestrowana w 

………………………………………………… 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, który wyłoniony został w postępowaniu przetargowym nr ZP/43/030/D/11 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2010 r. nr 113 poz. 759 z pózn. zm.). 
 

§ 1 
PRZEDMIOT I WARTOŚĆ UMOWY 

 
1. Zamawiający zleca dostawę dziewięciu tytułów czasopism elektronicznych w ramach prenumeraty 

Wydawnictwa Instytutu Matematycznego PAN w dostępie rocznym (prenumerata roczna na rok 
2012): 
Acta Arithmetica   
 Annales Polonici Mathematici   
 Applicationes Mathematicae   
 Bulletin Polish Acad. Sci. Math.   
 Colloquium Mathematicum   
 Dissertationes Mathematicae   
 Fundamenta Mathematicae   
 Studia Mathematica   
 Banach Center Publications   
 

2. Całkowite wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy wynosi: 
…………………………………………………………………………………………..złotych brutto zgodnie z ofertą 
Wykonawcy oraz formularzem cenowym.  
 
 

http://journals.impan.gov.pl/aa/
http://journals.impan.gov.pl/ap/
http://journals.impan.gov.pl/am/
http://journals.impan.gov.pl/ba/
http://journals.impan.gov.pl/cm/
http://journals.impan.gov.pl/dm/
http://journals.impan.gov.pl/fm/
http://journals.impan.gov.pl/sm/
http://journals.impan.gov.pl/bc/


 
 

 

 

 

§ 2 
CZAS TRWANIA UMOWY 

1. Umowa obejmuje dostawę wszystkich numerów czasopism wydanych w roku 2012 i obowiązuje od 
jej podpisania do dnia 31.12.2012 r. 
 

§ 3 
WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

1. Zamawiający wymaga, żeby czasopisma były dostępne w pełnym tekście na serwerze dostawcy lub 
wydawcy ze wszystkich adresów IP komputerów Zamawiającego bez konieczności dodatkowej 
weryfikacji użytkowników (np. poprzez login i hasło) i bez limitu ilości jednoczesnych użytkowników. 

2. W przypadku udostępniania tytułów czasopism na swoim serwerze Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznej aktualizacji wydanych przez Wydawcę tytułów czasopism (nie później niż w ciągu 24 
godz. od udostępnienia na serwerze Wydawcy). 

3. Zamawiający wymaga, aby dostawa obejmowała prenumeratę roczną czasopism elektronicznych wraz 
z zachowaniem przez Zamawiającego prawa do pełnego korzystania ze wskazanych czasopism po 
zakończeniu trwania umowy (przekazanie Zamawiającemu praw do wskazanych tytułów 
elektronicznych). W celu spełnienia wskazanego warunku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
Zamawiającemu dostęp do wskazanych tytułów czasopism na serwerze Wydawcy po zakończeniu 
umowy. 

4. Za spełnienie powyższego warunku nie będzie uznane dostarczenie archiwum tytułów wykupionych w 
ramach prenumeraty w innej niż wskazana w par. 3 ust 3 formie. 

5. Umowa licencyjna na korzystanie z czasopism elektronicznych Instytutu Matematycznego PAN będzie 
zawarta z Wydawcą i na jego warunkach. Umowa licencyjna stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
Strony oświadczają, że nie mają wpływu na postanowienia umowy licencyjnej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełen dostęp do bieżących numerów wskazanych tytułów 
czasopism w terminie 14 dni od podpisania umowy. 

7. Po otrzymaniu informacji od Wykonawcy o zapewnieniu pełnego dostępu do bieżących numerów 
czasopism na warunkach wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający ma prawo w ciągu 30 dni 
zgłosić zastrzeżenia, co do zgodności dostawy z warunkami niniejszej umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wskazane przez Zamawiającego nieprawidłowości 
w sposobie realizacji umowy. 

9. Zamawiający potwierdza Wykonawcy usunięcie zgłoszonych uchybień na piśmie lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. 
 

§ 4 
WYNAGRODZENIE UMOWNE 

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy płatne będzie przelewem z konta Zamawiającego na 
rachunek bankowy Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………  

2. Płatność dokonana będzie na podstawie dokumentu księgowego z 30 dniowym terminem płatności 
wystawionego przez Wykonawcę po upływie 30 dni od uruchomienia dostępu do wszystkich 
zamawianych tytułów czasopism na warunkach wskazanych w par. 3. lub w terminie 30 dni od 
otrzymania potwierdzenia Zamawiającego o usunięciu uchybień zgłoszonych przez Zamawiającego 
zgodnie z par. 3 pkt 7-9. 

 
§ 5 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, może odstąpić od Umowy także 

w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć przy zawarciu Umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy w przypadku określonym w ust. 1 może nastąpić w trybie i na zasadach 
określonych w art. 145 Prawa Zamówień Publicznych. 

 



 
 

 

 

 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca wyznacza następującą osobę do kontaktu w sprawie niniejszej umowy: 
 
…………………………………… 

2. Żadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej 
Umowy bez uzyskania zgody drugiej strony. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej 
zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy także w przypadku 
zmiany formy prawnej Wykonawcy. 

3. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu 

określonego w par. 3 pkt 6.  
5. W razie sporu wynikłego z niniejszej Umowy ZAMAWIAJĄCY, przed wystąpieniem do sądu, 

zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego. 
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

Ustawy PZP. 
7. W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku. 
8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

 
 
 
 

Załączniki do umowy: 
 

1. Oferta Wykonawcy z dnia… 
2. Wypełniony formularz cenowy.  
3. Umowa licencyjna zawarta przez Zamawiającego z Wydawcą czasopism elektronicznych. 
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 


