Dot. wniosku Nr CRZP-240-438/2017, CRZP-240-439/2017

sygn. post. NZ-244-35/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 4,
00-975 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000122099, przesyła zapytanie
ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na
prenumeratę czasopism polskich i zagranicznych w 2018 r. wraz z dostawą
2. Opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia został
podzielony na 2 części.
3. Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
4. Termin wykonania zamówienia: od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. – dotyczy każdej z części zamówienia.
5. Wymagania dla Wykonawców:
1) doświadczenie: nie dotyczy
2) wymagania dot. osób: nie dotyczy
3) wymagania dot. sprzętu: nie dotyczy
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%
Sposób obliczenia wartości punktowej:
najniższa cena
Cena (C) = -------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt
7.

Istotne postanowienia umowy (gwarancja, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany w umowie oraz warunki
tych zmian): stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 3a do zapytania ofertowego.

8.

Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać w siedzibie
Zamawiającego (ul. Rakowiecka4, 00-975 Warszawa), pokój nr 1, Kancelaria Ogólna czynna od poniedziałku do
piątku w godz. 7:30-15:30 lub przesłać na adres: joanna.kaczmarzyk@pgi.gov.pl.

9.

Do oferty należy dołączyć:
1)

2)

dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG
(w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi), odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru), umowa
konsorcjum (w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie). Zamawiający zastrzega sobie
prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
wypełniony i skonkretyzowany formularz cenowy dla części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę.

10. Termin składania ofert upływa dnia 4.12.2017 r. o godzinie 10:00.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Joanna Kaczmarzyk tel. (22) 459 21 50, od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00 - 14.00, e-mail: joanna.kaczmarzyk@pgi.gov.pl.
13. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)
powinny zostać oznaczone i opisane jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji należy wraz z ofertą
złożyć stosowne uzasadnienie.
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14. Inne informacje:
14.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed
upływem terminu składania ofert.
14.2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz
uzupełniania żądanych dokumentów i oświadczeń.
14.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich,
rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.
14.4. Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
14.5. Zamawiający wymaga wypełnienia w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wszystkich
elementów składowych danego zadania. Niewypełnienie przez Wykonawcę jakiejkolwiek pozycji w formularzu
cenowym spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy przez Zamawiającego.
14.6. Zamawiający może zwróci się o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena oferty (lub jej istotne części składowe) wydaje
się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
14.7. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na jednakową cenę, wzywa się
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków mniej korzystnych niż w złożonych ofertach.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. 2017, poz. 459 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
2017 poz. 1579).

ZATWIERDZAM:
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Izabela Hęclik
Warszawa dnia 27.11.2017 r.
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Sygn. post. nr NZ-244-35/2017
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest:
Część 1 – Prenumerata czasopism polskich
Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa czasopism polskich (wg poniższego zestawienia), będących w
kolportażu Wykonawcy, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. (jeśli nawet ukazały się przed 01.01.2018 r. lub ukażą
się po 31.12.2018 r., ale dotyczą roku, na który została zawarta umowa) pod wskazane poniżej adresy
Część 2 – Prenumerata czasopism zagranicznych
Przedmiotem umowy jest systematyczna dostawa czasopism zagranicznych (wg poniższego zestawienia), będących w
kolportażu Wykonawcy, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. (jeśli nawet ukazały się przed 01.01.2018 r. lub ukażą
się po 31.12.2018 r.) pod wskazane poniżej adresy

2.

Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane sukcesywnie we wskazanych ilościach i terminie
zgodnym z ukazywaniem się poszczególnych numerów pod wskazane przez Zmawiającego adresy.

3.

Wykaz tytułów, przewidywane ilości, miejsce dostarczenia czasopism objętych zamówieniem:

Część 1 – Prenumerata czasopism polskich
ODBIORCA:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Lp.
Tytuł czasopisma
1
2
1. ADMINISTRATOR

ISSN
3
0867-5952

2.

ARCHIWISTA POLSKI - kwartalnik

1425-9893

3.

0137-3668

7.

AURA
BEZPIECZEŃSTWO PRACY I OCHRONA
ŚRODOWISKA W GÓRNICTWIE
COMPUTERWORLD
DORADCA PRAWNY W ZARZĄDZANIU
NIERUCHOMOSCIAMI
z dostępem do serwisu www
DZIENNIK GAZETA PRAWNA

8.

FLOTA

1643-9112

9.

FINANSE + CONTROLLING

2449-9307

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FOCUS
GAZETA WYBORCZA
GEODETA
GEOFIZYKA: BIULETYN INFORMACYJNY
GEOGRAFIA W SZKOLE
GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA

1234-9992
0860-908X
1234-5202
1733-9197
0137-7566
0017-2448
0867-4299

4.
5.
6.

2081-4224

WUG

1

0867-2334

IDG Poland SA

1

1899-3567

Forum Media Polska
Sp. z o.o.

1

2080-6744

17. IT-PROFESSIONAL

2083-9588

18. METEORYT

1642-588X

MONITOR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
19. FORUM ZAMAWIAJĄCYCH I
WYKONAWCÓW
20. NATIONAL GEOGRAPHIC -POL
21. NOTES KONSERWATORSKI
22. POLSKI JUBILER
23. PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
24. PRZEGLĄD GEOFIZYCZNY
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Wydawca
Liczba egzemplarzy
4
5
Budexpo
1
Stowarzyszenie
2
Archiwistów Polskich
SIGMA
1

Infor
Forum Media Polska
Sp. z o.o.
Explanator Iwona
Dehina
Gruner+Jahr Polska
Agora
Geodeta
PBG
WSiP
Sigma-NOT
Sigma-NOT
PRESSCOM Sp. z
o.o.
Olsztyńskie
Planetarium

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1733-4837

FORUM

1

1507-5966
1509-5681
1429-3773
0033-202X
0033-216X

G+J RBA
Biblioteka Narodowa
POLSKI JUBILER
SBP
PWN

1
1
1
1
1
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25. PRZETARGI PUBLICZNE

1895-0825

26.
27.
28.
29.

1506-0632
0208-9130
1641-8603
1230-9842

ROCZNIK STATYSTYCZNY RP
RZECZPOSPOLITA
SUDETY
ŚRODOWISKO

30. ŚWIAT NAUKI

0867-6380

31. WIEDZA I ŻYCIE

0137-8929

32. WIERCHY
33. WSZECHŚWIAT
34. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE-DORADCA

0137-6829
0043-9592
1428-3530

PRESSCOM Sp. z
o.o.
GUS
Presspublica
Atut
D.A.W. MAXPRESS
Prószyński Media Sp.
z o.o.
Prószyński Media Sp.
z o.o.
PTTK
PTPiK
Publicus

2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

ODBIORCA:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Pomorski
ul. Wieniawskiego 20, 71-130 Szczecin
Lp.
Tytuł czasopisma
1
2
1. GOSPODARKA WODNA
2. INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA
3. RZECZPOSPOLITA

ISSN
3
0017-2448
0867-4299
0208-9130

Wydawca
4
Sigma-NOT
Sigma-NOT
Presspublica

Liczba egzemplarzy
5
1
1
1

Wydawca
4
Geodeta
Sigma-NOT

Liczba egzemplarzy
5
1
1

ODBIORCA:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Geologii Morza
ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
Lp.
Tytuł czasopisma
1
2
1. GEODETA
2. INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA

ISSN
3
1234-5202
0867-4299

ODBIORCA:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Świętokrzyski
ul. Zgoda 21, 25-953 Kielce
Lp.
Tytuł czasopisma
1
2
1. AURA
2. GOSPODARKA WODNA

ISSN
3
0137-3668
0017-2448

3.

METEORYT

1642-588X

4.

ROCZNIK STATYSTYCZNY RP
ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
RUDY I METALE NIEŻELAZNE RECYCLING
RZECZPOSPOLITA
ŚRODOWISKO
WSZECHŚWIAT

1506-0632

5.
6.
7.
8.
9.

1640-0100
0035-9696
0208-9130
1230-9842
0043-9592

Wydawca
Liczba egzemplarzy
4
5
SIGMA
1
Sigma-NOT
1
Olsztyńskie
1
Planetarium
GUS
1
Urząd Statystyczny w
1
Kielcach
Sigma-NOT
1
Presspublica
1
D.A.W. MAXPRESS
1
PTPiK
1

ODBIORCA:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Dolnośląski
al. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław
Lp.
Tytuł czasopisma
1
2
1. GEOFIZYKA : BIULETYN INFORMACYJNY
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ISSN
3
1733-9197

Wydawca
4
PBG

Liczba egzemplarzy
5
1
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2.
3.
4.
5.

GOSPODARKA WODNA
NATIONAL GEOGRAPHIC -POL
PRAWO I ŚRODOWISKO
SUDETY

0017-2448
1507-5966
1234-8937
1641-8603

Sigma-NOT
G+J RBA
Maxpress
Atut
Prószyński Media Sp.
z o.o.
Prószyński Media Sp.
z o.o.

1
1
1
1

6.

ŚWIAT NAUKI

0867-6380

7.

WIEDZA I ŻYCIE

0137-8929

Wydawca
4
Sigma-NOT

Liczba egzemplarzy
5
1

ISSN
3

Wydawca
4

Liczba egzemplarzy
5

1
1

ODBIORCA:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Górnośląski
ul. Królowej Jadwigi 1, 41-200 Sosnowiec
Lp.
Tytuł czasopisma
1
2
1. GOSPODARKA WODNA

ISSN
3
0017-2448

ODBIORCA:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Karpacki
ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków
Lp.
1

2081-4224

WUG

1

2.
3.
4.
5.

Tytuł czasopisma
2
BEZPIECZEŃSTWO PRACY I OCHRONA
ŚRODOWISKA W GÓRNICTWIE
GOSPODARKA WODNA
ROCZNIK STATYSTYCZNY RP
RUDY I METALE NIEŻELAZNE RECYCLING
ŚRODOWISKO

0017-2448
1506-0632
0035-9696
1230-9842

6.

WIEDZA I ŻYCIE

0137-8929

1
1
1
1
1

7.

WIERCHY

0137-6829

Sigma-NOT
GUS
Sigma-NOT
D.A.W. MAXPRESS
Prószyński Media Sp.
z o.o.
PTTK

ISSN
3

Wydawca
4

Liczba egzemplarzy
5

AGU

1

Print 00029599 Online
1945-452X

American Journal of
Science

1

0705-3797

International Union
of Geological
Sciences

1

0149-6115

ASTM International

1

1566-9076

Geomares Publishing

1

1.

1

Część 2 – Prenumerata czasopism zagranicznych
ODBIORCA:
PIG-PIB
Biblioteka Geologiczna
Ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Lp.
1
1.

Tytuł czasopisma
2
AGU Digital Library Journals - complete package
(16 czasopism)
online

2.

American Journal of Science
print + online

3.

Episodes
print + online

4.
5.
6.
7.

Geotechnical Testing Journal
online
GIM International
Mapping of the World
print+ online
Journal of Geology
online
Newsletter on Stratigraphy
online
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1537-5269
2363-6122

University of Chicago
Press
E. Schweizerbart'sche
Verlagsbuchhandlung

1
1
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8.

Soils and Foundations
online

Stratigraphy
online
World Metal Statistics. Yearbook
10.
online
9.

0038-0806
1547-139X
0266-7355

Elsevier B.V. on
behalf of Japanese
Geotechnical Society
Micropaleontology
Press
World Bureau of
Metal Statistics

1
1
1

ODBIORCA:
PIG-PIB
Oddział Dolnośląski
al. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław
Lp.
1
1.

4.

Tytuł czasopisma
2
Zeitschrift fűr Geologische Wissenschaften
print

ISSN
3
0303-4534

Wydawca
4
Verlag für
Geowissenschaften
Berlin

Liczba egzemplarzy
5
1

Warunki zamówienia:
1. Przedmiot niniejszego zamówienia, realizowany będzie w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 (jeśli nawet ukazały się
przed 01.01.2018 r. lub ukażą się po 31.12.2018 r., ale dotyczą roku, na który została zawarta umowa) – dotyczy
każdej z części zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmian w ilości (zwiększenie, zmniejszenie lub rezygnacja) dostarczanych
czasopism w stosunku do ilości określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z
uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw oraz
możliwość domówienia nowego tytułu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego
roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia – dotyczy każdej z części zamówienia.
3. Warunki prenumeraty czasopism polskich
3.1. Wykonawca zapewnia dostarczanie zamówionych tytułów pod wskazany adres: Państwowy Instytut
Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, budynek A – portiernia (wejście od ulicy
Wiśniowej) oraz do siedzib oddziałów regionalnych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego
Instytutu Badawczego, wymienionych w wykazie codziennie do godziny 6.30.
3.2. W przypadku niezgodności zawartości paczki z zamówieniem, Zamawiający zobowiązuje się do
telefonicznego lub pisemnego złożenia reklamacji, (faxem lub pocztą elektroniczna) w dniu dostawy do
godz. 11:00. Wykonawca natomiast zobowiązuje się do uwzględniania tej reklamacji dotyczącej czasopism w ciągu 7 dni roboczych i dzienników - w dniu dostawy do godziny 14.00.
3.3. W przypadku pominięcia czasopisma, którego dostawa jest objęta umową Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia brakującego numeru w terminie 14 dni od złożenia reklamacji.
4. Warunki prenumeraty czasopism zagranicznych
4.1. Zapewnienie po jednym (1) egzemplarzu wersji drukowanej czasopism wymienionych w wykazie,
4.2. Zapewnienie dostępu on-line, poprzez jeden (1) adres IP 148.81.172.122, Państwowego Instytutu
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie i oddziałom w: Gdańsku, Kielcach,
Krakowie, Sosnowcu, Szczecinie i Wrocławiu w odniesieniu do tytułów czasopism zamawianych w wersji
online lub print + online wymienionych w wykazie,
4.3. Zapewnienie korzystania z platformy w języku polskim lub angielskim,
4.4. Możliwość przeszukiwania z jednego łącza wszystkich czasopism wg tytułów,
4.5. Dostęp do archiwalnych numerów on-line, jeśli oferuje je wydawca;
4.6. Możliwość reklamacji czasopism przez serwisy na platformie pośrednika, w formie telefonicznego
zgłoszenia lub zgłoszenia pocztą elektroniczną.
4.7. Wykonawca odpowiada za załatwienie wszelkich formalności dotyczących dopuszczenia czasopism
zagranicznych na polski obszar celny.
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Sygn. post. nr NZ-244-35/2017
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.................................................................
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do:
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4
O FE RT A

My, niżej podpisani
……………………………………………….....................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
……………………….............................................................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie nr NZ-244-35/2017 (do wniosków CRZP-240-438/2017, CRZP-240-439/2017) dotyczące:
prenumeraty czasopism polskich i zagranicznych w 2018 r. wraz z dostawą
składamy niniejszą ofertę.
1.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:
Dla części 1*
brutto ………………………… słownie: …………………………………………………………
wyliczoną zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym dla części 1 (zał. 1 do oferty)
Dla części 2*
brutto ………………………… słownie: …………………………………………………………
wyliczoną zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym dla części 2 (zał. 1 do oferty)
(Wykonawca wypełnia w zależności od części na którą składa ofertę)

2.

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., dotyczy
każdej z części zamówienia.

3.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez
strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów projektu
umowy / załączonych do zapytania ofertowego.

5.

Załącznikami do niniejszego formularza są:
a.
b.

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

6. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
…………………………………………………………
(imię i nazwisko)
nr tel./faksu .................................................................

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

*niepotrzebne skreślić

e-mail................................................................................................

......................................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Sygn. post. nr NZ-244-35/2017

Załącznik nr 1 do formularza oferty
Formularz cenowy
Składając w imieniu ......................................................................... ofertę w Państwowym Instytucie Geologicznym –
Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4 na prenumeratę czasopism polskich
i zagranicznych w 2018 r. wraz z dostawą oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z podanymi niżej
cenami:
Formularz cenowy dla części 1
Lp.

Tytuł czasopisma

Liczba
egzemplarzy

Cena
jednostkowa
netto w PLN
4

1
2
3
ODBIORCA:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
1. ADMINISTRATOR
1
2. ARCHIWISTA POLSKI - kwartalnik
2
3. AURA
1
BEZPIECZEŃSTWO PRACY I
4. OCHRONA ŚRODOWISKA W
1
GÓRNICTWIE
5. COMPUTERWORLD
1
DORADCA PRAWNY W
ZARZĄDZANIU
1
6.
NIERUCHOMOSCIAMI
z dostępem do serwisu www
7. DZIENNIK GAZETA PRAWNA
5
8. FLOTA
1
9. FINANSE + CONTROLLING
1
10. FOCUS
1
11. GAZETA WYBORCZA
1
12. GEODETA
1
GEOFIZYKA : BIULETYN
13.
1
INFORMACYJNY
14. GEOGRAFIA W SZKOLE
1
15. GOSPODARKA WODNA
1
INŻYNIERIA MORSKA I
16.
1
GEOTECHNIKA
17. IT-PROFESSIONAL
1
18. METEORYT
1
MONITOR ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH. FORUM
19.
1
ZAMAWIAJĄCYCH I
WYKONAWCÓW
20. NATIONAL GEOGRAPHIC -POL
1
21. NOTES KONSERWATORSKI
1
22. POLSKI JUBILER
1
23. PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
1
24. PRZEGLĄD GEOFIZYCZNY
1
25. PRZETARGI PUBLICZNE
2
26. ROCZNIK STATYSTYCZNY RP
1
27. RZECZPOSPOLITA
2
28. SUDETY
1
29. ŚRODOWISKO
1
30. ŚWIAT NAUKI
1
31. WIEDZA I ŻYCIE
1
32. WIERCHY
1
33. WSZECHŚWIAT
1
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE34.
1
DORADCA

*niepotrzebne skreślić

Wartość
netto
w PLN
5 (kol. 3x4)

Wartość
Podatku
VAT
6

Wartość
brutto
w PLN
7 (kol. 5+6 )
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ODBIORCA:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ODDZIAŁ POMORSKI
ul. Wieniawskiego 20, 71-130 Szczecin
1. GOSPODARKA WODNA
1
INŻYNIERIA MORSKA I
2.
1
GEOTECHNIKA
3. RZECZPOSPOLITA
1
ODBIORCA:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ODDZIAŁ GEOLOGII MORZA
ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
1. GEODETA
1
INŻYNIERIA MORSKA I
2.
1
GEOTECHNIKA
ODBIORCA:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. Zgoda 21, 25-953 Kielce
1. AURA
1
2. GOSPODARKA WODNA
1
3. METEORYT
1
4. ROCZNIK STATYSTYCZNY RP
1
ROCZNIK STATYSTYCZNY
5. WOJEWÓDZTWA
1
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
RUDY I METALE NIEŻELAZNE
6.
1
RECYCLING
7. RZECZPOSPOLITA
1
8. ŚRODOWISKO
1
9. WSZECHŚWIAT
1
ODBIORCA:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI
al. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław
GEOFIZYKA: BIULETYN
1.
1
INFORMACYJNY
2. GOSPODARKA WODNA
1
3. NATIONAL GEOGRAPHIC -POL
1
4. PRAWO I ŚRODOWISKO
1
5. SUDETY
1
6. ŚWIAT NAUKI
1
7. WIEDZA I ŻYCIE
1
ODBIORCA:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ODDZIAŁ GÓRNOŚLĄSKI
ul. Królowej Jadwigi 1, 41-200 Sosnowiec
1. GOSPODARKA WODNA
1
ODBIORCA:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ODDZIAŁ KARPACKI
ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków
BEZPIECZEŃSTWO PRACY I
1. OCHRONA ŚRODOWISKA W
1
GÓRNICTWIE
2. GOSPODARKA WODNA
1
3. ROCZNIK STATYSTYCZNY RP
1
RUDY I METALE NIEŻELAZNE
4.
1
RECYCLING
5. ŚRODOWISKO
1
1
6. WIEDZA I ŻYCIE

*niepotrzebne skreślić
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7.

WIERCHY

1
razem

*

* Wartość brutto dla części 1 należy przenieść do Formularza ,,Oferta’’
Zamawiający wymaga wypełnienia w formularzu cenowym wszystkich elementów składowych danego zadania. Niewypełnienie przez
Wykonawcę jakiejkolwiek pozycji w formularzu cenowym spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy przez Zamawiającego.

Formularz cenowy dla części 2
Lp.

Tytuł czasopisma

Liczba
egzemplarzy

Cena
jednostkowa
netto w PLN
4

1
2
3
ODBIORCA:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
BIBLIOTEKA GEOLOGICZNA
Ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
AGU Digital Library Journals 1. complete package (16 czasopism)
1
online
American Journal of Science
1
2.
print + online
Episodes
3.
1
print + online
Geotechnical Testing Journal
4.
1
online
GIM International
5. Mapping of the World
1
print+ online
Journal of Geology
6.
1
online
Newsletter on Stratigraphy
7.
1
online
Soils and Foundations
8.
1
online
Stratigraphy
9.
1
online
World Metal Statistics. Yearbook
10.
1
online
ODBIORCA:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI
al. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław
Zeitschrift fűr Geologische
1
1. Wissenschaften
print
razem

Wartość
netto
w PLN
5 (kol. 3x4)

Wartość
Podatku
VAT
6

Wartość
brutto
w PLN
7 (kol. 5+6 )

*

* Wartość brutto dla części 2 należy przenieść do Formularza ,,Oferta’’
Zamawiający wymaga wypełnienia w formularzu cenowym wszystkich elementów składowych danego zadania. Niewypełnienie przez
Wykonawcę jakiejkolwiek pozycji w formularzu cenowym spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy przez Zamawiającego.

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

*niepotrzebne skreślić

..............................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Sygn. post. nr NZ-244-35/2017
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa nr …
zawarta w dniu ………………. 2017 r. w Warszawie, pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie (adres: 00975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000122099, NIP 525-000-80-40, Regon 000332133
w imieniu którego działa:
………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „PIG-PIB”,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*
Spółką ……………………..…………………, z siedzibą w ……………………… przy ulicy ………………………,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………….……w
…………….…….. , ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
……………………..……., NIP ……………………………………, Regon ……………………………………,
reprezentowaną przez:
…………..…………..……………………
…………..…………..……………………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)*
panem/panią ………………………. zam. ……………….., ul. ………………… działającym/ą pod firmą
………………….. z siedzibą w …………………, ul. ………, NIP:………………………., reprezentowanym/ą przez:
…………………………..(na mocy ……………………………………………..)
zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
(w przypadku spółki cywilnej)*
panem/panią ………………………. zam. ……………….., ul. ………………… działającym/ą pod firmą
………………….. z siedzibą w …………………, ul. ………, NIP:………………………., reprezentowanym/ą przez:
…………………………..(na mocy ……………………………………………..)
panem/panią ………………………. zam. ……………….., ul. ………………… działającym/ą pod firmą
………………….. z siedzibą w …………………, ul. ………, NIP:………………………., reprezentowanym/ą przez:
…………………………..(na mocy ……………………………………………..)
działającymi jako wspólnicy spółki cywilnej …………………………………………….., NIP …………………………
zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.) oraz zgodnie z §3 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień wyłączonych z
obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 31 Dyrektora Państwowego
Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie udzielania zamówień), została zawarta
umowa o treści następującej:

1.

2.

§ 1.
Przedmiotem umowy jest systematyczna, dostawa czasopism polskich, będących w kolportażu Wykonawcy, w
okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 (jeśli nawet ukazały się przed 01.01.2018 r. lub ukażą się po 31.12.2018 r., ale są
sygnowane rokiem 2018), na warunkach określonych w umowie.
Wykaz tytułów i ich ilości oraz ceny jednostkowe zawiera Załącznik nr 1 do umowy.

*niepotrzebne skreślić
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3.

4.

Tytuły będą dostarczane Zamawiającemu z dochowaniem maksymalnych terminów określonych poniżej
każdorazowo w dni robocze (od poniedziałku do piątku) do godziny 6.30 pod wskazane w Załączniku nr 1 adresy, w
ten sposób że:
1) dzienniki w dniu wydania;
2) tygodniki i dwutygodniki – najpóźniej 3 dni po ukazaniu się numeru,
3) miesięczniki, dwumiesięczniki i kwartalniki – najpóźniej 7 dni po ukazaniu się numeru
4) pozostałe – najpóźniej 21 dni po ukazaniu się numeru.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zachowania wszystkich cen, określonych przez Wykonawcę, przez okres obowiązywania umowy,
2) powiadamiania o wszelkich zmianach dotyczących przedmiotu umowy (np. zmiany tytułu itp.).
§ 2.

1.

Zamawiający zobowiązuje się do:
1) odbierania zamówionych egzemplarzy i sprawdzania zawartości paczki z dostarczonym wraz z prasą dowodem
dostawy
2) w przypadku niezgodności ilościowej i jakościowej zawartości paczki z zamówieniem, Zamawiający zobowiązuje
się do pisemnego złożenia reklamacji, (faxem lub pocztą elektroniczną) w dniu dostawy do godz. 11:00.
Wykonawca natomiast zobowiązuje się do uwzględniania tej reklamacji dotyczącej czasopism - w ciągu 7 dni
roboczych i dzienników - w dniu dostawy do godziny 14.00.
3) w przypadku pominięcia czasopisma, którego dostawa jest objęta umową Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia brakującego numeru w terminie 14 dni od złożenia reklamacji.
§ 3.

1.

Termin realizacji umowy wynosi 12 miesięcy od otrzymania pierwszego numeru, zgodnie z kalendarzem ukazywania
się kolejnych zeszytów czasopism (wraz z zeszytami, których cykl prenumeraty przechodzi na następny rok
kalendarzowy lub rozpoczyna się w roku poprzedzającym).
§ 4.

1.

2.

3.
4.
5.

1.
2.

3.

4.

Strony postanawiają, że maksymalna, zgodna z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy, wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczenie wszystkich tytułów wymienionych w Załączniku nr 1 wynosi ……… (
…………….) złotych brutto. Ceny jednostkowe określa formularz cenowy (Załącznik Nr 2 do umowy).
Płatność wynikająca z realizacji umowy za systematyczne dostarczanie prasy będzie następować z góry za każdy
kolejny kwartał, przelewem w ciągu 14 dni od dostarczenia faktury VAT. Wszystkie dostarczane w danym kwartale
tytuły Wykonawca musi zawrzeć w dwóch fakturach (jedna na czasopisma dostarczane do Biblioteki w Warszawie,
druga na czasopisma dostarczane do Bibliotek Oddziałów PIG w Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Sosnowcu,
Kielcach, Krakowie).
Płatność uważa się za zrealizowaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty zamówienia o 10% prenumeraty na 2018 rok.
Po każdym zakończonym kwartale Wykonawca wystawi faktury korygujące w terminie do 30 dni od zakończenie
kwartału, na kwotę równą wartości niedostarczonych numerów czasopism.
§ 5.
Wszystkie ceny netto określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą
podlegały zmianom.
Za nie dostarczone numery czasopism (gdy czasopismo przestaje się ukazywać) bądź dokonano zmniejszenia ilości
przewidzianych umową, Zamawiającemu przysługuje zwrot nadpłaty na jego konto bankowe. Za nie dostarczone
numery czasopism z winy Wykonawcy bądź osób trzecich, którymi Wykonawca się posługuje przysługuje
Zamawiającemu zwrot ceny z uwzględnieniem postanowień § 6.
Waloryzacja ceny prenumeraty może dotyczyć jedynie okoliczności niezależnych od Wykonawcy i niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy, takich jak zmiana stanu prawnego dotyczącego podatku od towarów i
usług (VAT).
Wykonawca obowiązany jest każdorazowo w przypadku wzrostu cen podać przyczynę zmian i na życzenie

*niepotrzebne skreślić
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5.

Zamawiającego udostępnić kopie dokumentacji księgowej, a w przypadku zmiany przepisów prawnych przywołać
ten przepis.
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.
§ 6.

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.

3.

W przypadku uchybienia przez Wykonawcę maksymalnym terminom dostarczenia tytułów ponad termin określony
w § 1 ust. 3 pkt 1 Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się zapłacić karę umowną w
wysokości 1% wartości brutto zrealizowanej z opóźnieniem dostawy za każdą godzinę opóźnienia, jednak nie więcej
niż 10% maksymalnej wartości umowy, o jakiej mowa w § 4 ust. 1.
W przypadku uchybienia przez Wykonawcę maksymalnym terminom dostarczenia tytułów ponad terminy określone
w § 1 ust. 3 pkt 2-4 Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się zapłacić karę umowną w
wysokości 1% wartości brutto zrealizowanej z opóźnieniem dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż
10% maksymalnej wartości umowy, o jakiej mowa w § 4 ust. 1.
W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminom przewidzianym w umowie dla rozpatrzenia reklamacji (§ 2 ust.
1 pkt 2-3), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości dostawy objętej reklamacją,
za każdą godzinę lub dzień opóźnienia (odpowiednio do rodzaju stanowiącego przedmiot reklamacji tytułu) jednak
nie więcej niż 10% maksymalnej wartości umowy, o jakiej mowa w § 4 ust. 1.
Zapłata kar umownych nie powoduje zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszej Umowy i Zamawiający
może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w terminie 60 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje
ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego. W takim wypadku
Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% maksymalnej wartości umowy, o której
mowa w § 4 ust. 1 umowy.
§ 7.
Umowa może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów mających zastosowanie przy jej wykonaniu.
Zamawiający dopuści możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy
również w sytuacjach, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności:
a) Zamawiający ma prawo dokonania (w formie pisemnej) zmian w zamówieniu przez cały okres obowiązywania
umowy, za wyjątkiem tytułów określonych przez Wykonawcę jako „pakiet roczny”
b) Waloryzacja ceny prenumeraty może dotyczyć jedynie okoliczności niezależnych od Wykonawcy i niemożliwych
do przewidzenia w chwili zawierania umowy, takich jak zmiana stanu prawnego dotyczącego podatku od
towarów i usług (VAT);
Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 8.

1. Zmiana umowy wymaga zgodnych oświadczeń woli obu stron, wyrażonych w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Strony umowy będą czynić starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory w sposób polubowny w drodze negocjacji. W
przypadku braku polubownego załatwienia, spory wnikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną częścią umowy są załączniki.
4. Umowę sporządzono w 3-ch egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
Załączniki:
1.) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
2.) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ………. (Formularz „Oferta”),
Ze strony Wykonawcy

Ze strony Zamawiającego

…………………………..

…………………………

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3a do zapytania ofertowego

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa nr …
zawarta w dniu ………………..2017 r. w Warszawie, pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie (adres:
00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000122099, NIP 525-000-80-40, Regon 000332133
w imieniu którego działa:
………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „PIG-PIB”,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*
Spółką ……………………..…………………, z siedzibą w ……………………… przy ulicy ………………………,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………………….……w
…………….…….. , ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
……………………..……., NIP ……………………………………, Regon ……………………………………,
reprezentowaną przez:
…………..…………..……………………
…………..…………..……………………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)*
panem/panią ………………………. zam. ……………….., ul. ………………… działającym/ą pod firmą
………………….. z siedzibą w …………………, ul. ………, NIP:………………………., reprezentowanym/ą przez:
…………………………..(na mocy ……………………………………………..)
zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
(w przypadku spółki cywilnej)*
panem/panią ………………………. zam. ……………….., ul. ………………… działającym/ą pod firmą
………………….. z siedzibą w …………………, ul. ………, NIP:………………………., reprezentowanym/ą przez:
…………………………..(na mocy ……………………………………………..)
panem/panią ………………………. zam. ……………….., ul. ………………… działającym/ą pod firmą
………………….. z siedzibą w …………………, ul. ………, NIP:………………………., reprezentowanym/ą przez:
…………………………..(na mocy ……………………………………………..)
działającymi jako wspólnicy spółki cywilnej …………………………………………….., NIP …………………………
zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.) oraz zgodnie z §3 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień wyłączonych z
obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 31 Dyrektora Państwowego
Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie udzielania zamówień), została zawarta
umowa o treści następującej:
§ 1.
1.

2.

Przedmiotem umowy jest systematyczna dostawa czasopism zagranicznych, będących w kolportażu Wykonawcy, w
okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 (jeśli nawet ukazały się przed 01.01.2018 r. lub ukażą się po 31.12.2018 r., ale są
sygnowane rokiem 2018) ), na warunkach określonych w umowie.
Wykaz tytułów i ich ilości oraz ceny jednostkowe zawiera Załącznik nr 1 do umowy.
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3.

4.

Tytuły będą dostarczane Zamawiającemu z dochowaniem maksymalnych terminów określonych poniżej, liczonych od
daty ich wydania pod wskazane w Załączniku nr 1 adresy, w ten sposób że:
1) z krajów europejskich: 2-4 tygodni
2) z krajów zamorskich: 4-10 tygodni.
Wykonawca zobowiązuje się do:
3)
zachowania wszystkich cen, określonych przez Wykonawcę, przez okres obowiązywania
umowy,
4) powiadamiania o wszelkich zmianach dotyczących przedmiotu umowy (np. zmiany tytułu itp.).
§ 2.

Termin realizacji umowy wynosi 12 miesięcy od otrzymania pierwszego numeru, zgodnie z kalendarzem ukazywania się
kolejnych zeszytów czasopism (wraz z zeszytami, których cykl prenumeraty przechodzi na następny rok kalendarzowy lub
rozpoczyna się w roku poprzedzającym).
§ 3.
1.

2.

Strony postanawiają, że maksymalna, zgodna z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy, wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczenie wszystkich tytułów wymienionych w Załączniku nr 1 wynosi ……… (
…………….) złotych brutto. Ceny jednostkowe określa formularz cenowy (Załącznik Nr 2 do umowy).
Cena brutto za dostawę czasopism zagranicznych o których mowa w § 1 ust. 1 powyżej, (niezależnie od liczby
numerów czy zeszytów danego tytułu) stanowi wartość określoną w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy i będzie
przeliczona po kursie średnim NBP z dnia dokonania płatności przedpłaty na rzecz Wykonawcy.

3.

Cena dostawy obejmuje koszt opłaty za dostawę bezpośrednią wersji papierowych czasopism od wydawcy do siedziby
Zamawiającego w Warszawie, ul. Rakowiecka 4 i do siedziby Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we
Wrocławiu (Załącznik nr 1) pocztą zwykłą lub pocztą lotniczą oraz zapewnienie dostępu on-line, poprzez jeden
(1) adres IP 148.81.172.122, PIG-PIB w Warszawie i oddziałom w: Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Sosnowcu,
Szczecinie i Wrocławiu w odniesieniu do tytułów czasopism zamawianych w wersji online lub print + online.

4.

Zapłata całości należności nastąpi przelewem na podstawie rachunku pro-forma w terminie 7 dni od otrzymania
faktury proforma/*faktury VAT a Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 4 tygodni od otrzymania płatności dostarczyć
Zamawiającemu fakturę/*korektę faktury VAT, z uwzględnieniem szczegółowego rozliczenia stawek VAT i
specyfikacji tytułów prenumerowanych czasopism.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty zamówienia o 10% prenumeraty na 2018 rok.

5.

1.
2.

3.

4.

5.

§ 4.
Wszystkie ceny netto określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały
zmianom. Ustalona w § 3 cena prenumeraty na 2018 r. jest ceną maksymalną.
Za nie dostarczone numery czasopism (gdy czasopismo przestaje się ukazywać) bądź dokonano zmniejszenia ilości
przewidzianych umową, Zamawiającemu przysługuje zwrot nadpłaty na jego konto bankowe. Za nie dostarczone
numery czasopism z winy Wykonawcy bądź osób trzecich, którymi Wykonawca się posługuje przysługuje
Zamawiającemu zwrot ceny z uwzględnieniem postanowień § 6.
Waloryzacja ceny prenumeraty może dotyczyć jedynie okoliczności niezależnych od Wykonawcy i niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy, takich jak zmiana stanu prawnego dotyczącego podatku od towarów i usług
(VAT) oraz opłat celnych (w imporcie).
Wykonawca obowiązany jest każdorazowo w przypadku wzrostu cen podać przyczynę zmian i na życzenie
Zamawiającego udostępnić kopie dokumentacji księgowej, a w przypadku zmiany przepisów prawnych przywołać
ten przepis.
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

§ 5.
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia ustalonego na warunkach określonych w § 3 , zobowiązuje się do:
1) przeszkolenia pracowników bibliotek Zamawiającego w zakresie serwisów oferowanych w ramach umowy,
2) regularnej i terminowej realizacji zamówień Zamawiającego na zasadach określonych umową oraz do
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3)

4)

5)
6)
7)
8)

koordynowania dostaw wydawnictw pod adresy wskazane w umowie,
załatwiania wszelkich formalności związanych z dostawą prenumeraty do siedziby Zamawiającego, w tym
celnych dotyczących dopuszczenia czasopism zagranicznych na polski obszar celny i regulacji podatku VAT od
importu lub dostawy wewnątrz wspólnotowej prenumerowanych czasopism oraz ponosi wszystkie koszty z tym
związane.
udostępniania - na życzenie Zamawiającego - kopii dokumentacji księgowej o przebiegu rozliczenia przedpłaty,
sporządzania zestawień okresowych, przekazywania aktualnego stanu konta - dotyczy dokumentów związanych z
niniejszą umową,
załatwiania reklamacji dotyczących realizacji prenumeraty w sposób ustalony w §7 oraz prowadzenia całej
korespondencji związanej z realizacją zamówienia,
informowania o zmianach wydawniczych zamówionych tytułów (m. in. zeszyty specjalne, dodatki, opóźnienia w
wydawaniu, zmiana lub zawieszenie tytułu, itp.),
przesyłania informacji o nowych czasopismach (w tym również egzemplarzy okazowych) z interesujących
Zamawiającego dziedzin,
udzielania informacji bibliograficznych; przesyłania prospektów i katalogów wydawniczych.

§ 6.
6. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę maksymalnym terminom dostarczenia tytułów ponad terminy określone w
§ 1 ust. 3 pkt 1-2 Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się zapłacić karę umowną w
wysokości 1% wartości brutto zrealizowanej z opóźnieniem dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż
10% maksymalnej wartości umowy, o jakiej mowa w § 3 ust. 1.
7. Zapłata kar umownych nie powoduje zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszej Umowy i Zamawiający
może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
8. W przypadku niedotrzymania uzgodnionych terminów uregulowania przedpłaty Wykonawca ma prawo naliczyć
odsetki ustawowe.

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.

§ 7.
Reklamacje dotyczące opóźnień w dostawach będą składane przez Zamawiającego w formie pisemnej, pocztą
elektroniczną lub faxem, w terminach:
− do 8 tygodni od spodziewanej daty ukazania się numeru czasopisma europejskiego,
− do 14 tygodni od spodziewanej daty ukazania się numeru czasopisma z krajów zamorskich.
Ustala się następujące terminy składania u Wykonawcy reklamacji dotyczących:
− defektów fizycznych (uszkodzeń w transporcie) lub braków w przesyłce - do 14 dni od daty otrzymania
przesyłki;
− wad technicznych (powstałych w procesie produkcji) - do 3 miesięcy od daty otrzymania przesyłki.
W ciągu trzech dni od daty dostarczenia reklamacji Wykonawca potwierdzi pisemnie jej otrzymanie. Wykonawca
dołoży wszelkich niezbędnych starań celem załatwienia każdej otrzymanej reklamacji - również reklamacji składanych
po terminach wymienionych w ust.1 i ust.2. Wykonawca zastrzega sobie możliwość nie uznania reklamacji
Zamawiającego jeżeli nie zostanie ona uwzględniona przez wydawcę z powodu nie dotrzymania terminów
wymienionych w ust.1 i ust. 2.
W przypadku nie dostarczenia egzemplarzy będących przedmiotem reklamacji, Wykonawca wystawi fakturę
korygującą na kwotę równą wartości reklamacji, pod warunkiem, że Zamawiający dotrzyma terminów, o których
mowa w ust. 1-2. Ostateczny termin wystawienia przez Wykonawcę faktur korygujących za nie dostarczone
egzemplarze ustala się na 30 czerwca roku następnego po okresie prenumeraty z wyjątkiem tytułów, których okres
prenumeraty nie kończy się z upływem roku kalendarzowego oraz tytułów, których wydanie jest opóźnione przez
wydawcę. Zwrot płatności następuje w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury korygującej.
Należności z tytułu reklamacji/odstąpienia od umowy będą regulowane w ramach rozliczenia przedpłaty. Kwoty
należne Zamawiającemu zostaną przekazane przez Wykonawcę na wskazane konto bankowe Zamawiającego.
§ 8.
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony obejmujący roczną prenumeratą zagranicznych czasopism
naukowych z 2018 r. i ulega rozwiązaniu po dostarczeniu ostatniego zeszytu objętego prenumeratą.
W przypadku wygaśnięcia umowy ostateczne rozliczenie nastąpi w terminie 60 dni po wygaśnięciu umowy, z
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3.

zastrzeżeniem postanowień § 6 oraz z wyjątkiem tytułów, których okres prenumeraty nie kończy się z upływem roku
kalendarzowego, lub których wydanie jest opóźnione przez Wydawcę.
Prawo do wypowiedzenia umowy obowiązuje tylko wtedy, jeżeli dostawa czasopism lub uzgodnionych usług nie
nastąpi mimo pisemnych reklamacji i w przypadku nie dotrzymania określonych umową terminów. Strony ustalają
miesięczny okres wypowiedzenia, składanego listem poleconym na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 9.

1.
2.

3.

Umowa może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu umowy.
Zamawiający dopuści możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy
również w sytuacjach, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności:
a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty zamówienia o 10% prenumeraty na 2018 rok.
b) Waloryzacja ceny prenumeraty może dotyczyć jedynie okoliczności niezależnych od Wykonawcy i
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, takich jak zmiana stanu prawnego dotyczącego
podatku od towarów i usług (VAT) oraz opłat celnych (w imporcie).
Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod
rygorem nieważności.
§ 10.

5. Zmiana umowy wymaga zgodnych oświadczeń woli obu stron, wyrażonych w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Strony umowy będą czynić wszystko, aby rozstrzygnąć ewentualne spory w sposób polubowny w drodze negocjacji.
W przypadku braku polubownego załatwienia, spory wnikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. Integralną częścią umowy są załączniki.
8. Umowę sporządzono w 3-ch egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
Załączniki:
3.) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
4.) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ………. (Formularz „Oferta”),

Ze strony Wykonawcy

Ze strony Zamawiającego

…………………………..

…………………………
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