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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na prenumeratę i 

dostawę czasopism zagranicznych w 2009 r. dla Instytutu Paleobiologii 
PAN 

 
1. Oferent powinien zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ). Załączniki do SIWZ powinny zostać wypełnione przez Oferenta według warunków i 
postanowień zawartych w Specyfikacji bez dokonywania w nich zmian przez oferenta.       
Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, 
zostanie wyłączony z postępowania. 

2. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, 
aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do właściwego 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

3. Specyfikacja do nabycia w siedzibie Zamawiającego (pok. 155) lub na stronie internetowej 
Instytutu http://www.paleo.pan.pl/ 

4. Wykaz załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
Zał.  nr 1 – Wykaz  czasopism zagranicznych przewidzianych do zaprenumerowania w 2009 r. 
Zał.  nr 2 – Formularz ofertowy 
Zał.  nr 3 – Formularz cenowy 
Zał.  nr 4 – Oświadczenie Oferenta w trybie art.  22 i 24 
Zał.  nr 5 – Wzór umowy 

 
 
 
Zamawiający: 
 
INSTYTUT PALEOBIOLOGII PAN 
00-818 WARSZAWA 
UL. TWARDA 51/55 
 
Tel. (0-22) 697-88-50, 620-62-65 
Fax: (0-22) 620-62-25 
e-mail: paleo@twarda.pan .pl 
 
 
 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest prenumerata i  dostawa 

zagranicznych czasopism naukowych w  2009 r. do siedziby Zamawiającego. 
Uwaga:  

- Zamawiający jest członkiem Konsorcjum Polskich Bibliotek Naukowych 
Elseviera. Umowa licencyjna z tytułu członkostwa w w/w konsorcjum 
uprawnia zamawiającego do dodatkowego indywidualnego zakupu wersji 
papierowej czasopism naukowych wydawanych przez Elsevir objętych 
przedmiotową umową po cenie wynoszącej 25% cen katalogowych na dany 
rok. Informacje o katalogach czasopism objętych DDP znajdują się na stronie 
Biblioteki Wirtualnej ICM: http://vls.icm.edu.pl/zasady/2009/plan.html 

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w zał. nr 1 do SIWZ :   
Wykaz  czasopism zagranicznych przewidzianych do zaprenumerowania w 2009 r. 

3. Zamawiana prenumerata obejmuje czasopisma: 
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- 15 tytułów  w wersji drukowanej,  do których pożądany jest bezpłatny dostęp 
on-line jeśli wydawca przewiduje taką opcję 

- 2 tytuły w wersji drukowanej i elektronicznej 
- 1 tytuł w wersji elektronicznej 

4. Oferta, która nie  obejmuje pełnej listy czasopism podanej w załączniku nr 1 do SIWZ 
zostanie odrzucona 

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych 
7. Zgodnie z art. 26 ust. 4 PZP, zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wskazania w 

ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 
 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Sukcesywna realizacja prenumeraty w 2009 r., tj. od pierwszego do ostatniego numeru 

wydanego w ramach wymienionego roku.  
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie numery czasopism, które dotyczą 

prenumeraty na 2009 r. nawet jeżeli ukazywać się będą po terminie związania umową. 
 

III. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 
DOKUMENTÓW ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 
1. Zamawiający nie organizuje zebrania Oferentów. 
2. Zgodnie z art. 27 ustawy PZP, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje dotyczące niniejszego postępowania przekazywane będą pisemnie. 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, 

pocztą elektroniczna uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata 
przed upływem terminu i został niezwłocznie potwierdzona pisemnie 

4. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami i do 
udzielania wyjaśnień jest: 
Ewa Gierula-Uchmańska – Biblioteka Instytutu Paleobiologii PAN 
Tel. 697-88-77, e-mail: e.uchman@twarda.pan.pl 

 
IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Prawidłowo przygotowana ofert powinna być sporządzona na formularzu ofertowym  i 
formularzu cenowym  stanowiącymi załączniki (nr 2 i 3) do SIWZ. Do oferty powinny 
być załączone wszystkie dokumenty (oryginały lub uwierzytelnione kopie), o których 
mowa w części VI niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdyby Oferent, jako załącznik 
do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu powinna być ona potwierdzona przez 
organ wydający dokument lub osobę uprawnioną przez Oferenta. 

2. Oferenci przedstawią oferty zgodne z wymaganiami SWIZ i ustawy  prawo zamówień 
publicznych. Alternatywy nie będą brane pod uwagę. 

3. W ofercie musi być zaoferowana tylko jedna, ostateczna cena, a Oferent może złożyć 
tylko jedną ofertę. Cenę oferty należy podać w złotych polskich.  

4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nie 
ulegającego usunięciu bez pozostawania śladów (na maszynie do pisania, komputerze 
lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie załączniki  do oferty stanowiące 
oświadczenia Oferenta powinny być  podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
Oferenta. Wszystkie stronice  oferty, a także wszelkie miejsca, w których Oferent 
naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

5. Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron 
powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 
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6. Oferent powinien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą 
zaadresowane na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz będą posiadać 
poniższe oznaczenie: „Oferta na dostawę czasopism zagranicznych w 2009 r. dla 
Instytutu Paleobiologii PAN. Nie otwierać przed 26 listopada 2009 r., godz. 1030. 
Ponadto, koperta wewnętrzna powinna zawierać nazwę i adres oferenta, aby można 
było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

7. Oferent może wprowadzić zmiany lub  wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian  
lub wycofaniu przed terminem. Oferent nie może wycofać i wprowadzić zmian w 
ofercie po upływie terminu składania ofert. 

 
 

V. OPIS KRYTERIOW I SPOSÓB OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
WYMAGANYCH OD OFERENTÓW 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę oraz 

spełniają  warunki określone w  art. 22 i 24 ustawy prawo zamówień publicznych. 
2. Każdy wykonawca winien przedłożyć jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży 

więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
4. Zamawiający dokona wyboru ofert spośród ofert ważnych i nie odrzuconych. 
5. Oferta zostanie odrzucona jeśli: 

- jest sprzeczna z ustawą  prawo zamówień publicznych lub SIWZ 
- Oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań 

określonych w ustawie lub SIWZ 
 

VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I  DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
OBOWIĄZEK DOSTARCZYĆ OFERENCI, ABY SPEŁNIĆ WYMAGANE 
WARUNKI 
1. Oświadczenie Oferenta w trybie art. 22 i 24 - zał. nr 4. 
2. Aktualny wyciąg z rejestru sądowego firmy lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed datą 
składania ofert potwierdzające, że profil działania Oferenta odpowiada przedmiotowi 
zamówienia oraz zawierający aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania 
Oferenta. 

3. Szczegółowe warunki przyjmowania i realizowania reklamacji. 
4. Wypełnione formularze: ofertowy (zał. nr 2),  cenowy (zał. nr 3)  oraz umowę 

regulującą współpracę pomiędzy zamawiającym i wykonawcą  (zał. nr 5). 
 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej 

skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie 
wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Ceny określone przez Oferenta (Zał. nr 3 – Formularz cenowy) zostaną ustalone na 
okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Pozycje, dla których nie zostaną 
wystawione przez Oferenta ceny, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się 
będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w formularzu cenowym. 
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VIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
L.p. Kryterium oceny Waga 
1. Cena  

wg wzoru: [(Cn : Cb) x 10] x 0,80 
80% 

2. Organizacja dostępu elektronicznego i liczba 
dostępów do czasopism objętych prenumeratą 
posiadających bezpłatną wersję on-line,  w tym 
również po zakończeniu okresu dostawy do 
archiwalnych tytułów czasopism   
 Wg indywidualnej oceny członków komisji 
przetargowej w skali od 0-10 punktów. 
Liczba punktów= liczna punktow  
przyznana przez cz 

20% 

 
 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Instytut Paleobiologii PAN 
00-818 Warszawa 
ul. Twarda 51/55 
pok. 155 

2. Termin składania ofert: 26 listopada 2008 r., do godz. 1030 
3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 2 

zostaną Oferentom zwrócone.  
 

X. TERMIN ZWIĄZANIA ZŁOŻONĄ OFERTĄ  
1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 

XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
1. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 26 listopada 2008 r. o godz. 1100 w siedzibie 

Zamawiającego, pok. 155 
 

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 

uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych 
zawartych w ofercie. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę 
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 
Wykonawców podając w szczególności: 

- nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, 
- uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało 
miejsce, 
- uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 
4.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy  
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        ogłoszeń,   
-  zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego 
5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
- ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert 
- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na 
wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o 
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia 
lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

7.  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi 
odrębnym pismem. 

 
 

XIV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
1. Projekt umowy stanowi załącznik nr  5 do SIWZ. 
2. Oczekuje się od Oferenta szczegółowego odniesienia do przedstawionego projektu. Przyjmuje 

się, że zapisy umowy nie zakwestionowane pisemnie w ofercie zostaną przez wybranego 
Oferenta przyjęte bez zastrzeżeń w chwili podpisania umowy. 

3. Zawarcie umowy z wybranym Oferentem nastąpi w miejscu i czasie określonym przez 
Zamawiającego. Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową będą 
wynikały z ustaleń oraz zobowiązań zawartych w ofercie i umowie. 

 
 
 

XV. POUCZENIE OŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWNIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA 

Zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. nr 19 
poz. 177 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) dostawcom lub wykonawcom, których interes 
prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie 
zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w/w ustawą. 

 
 
 
 

    Zastępca Dyrektora Instytutu 
                   ds. Administracyjno-Ekonomicznych 
 
             mgr Agnieszka Łukaszenko 
 
 
Warszawa, dnia 12 listopada 2008 r.                                                


