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Dział Zamówień Publicznych 

Nr sprawy:  AZP-240/PN-p30/087/2019 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  
221 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej dla Biblioteki Głównej i Bibliotek 

Specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Biblioteki Wydziału Zamiejscowego 
KUL w Stalowej Woli na rok 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                       Zatwierdził: 
               Z-ca   Dyrektora Administracyjnego KUL 
                                 Marta Gemborys 
 
 (pracownik Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego     
            powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lublin, dn. 23.10.2019 r. 
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Dział Zamówień Publicznych 

ROZDZIAŁ I. Nazwa i adres Zamawiającego 
1.Nazwa: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
2.Adres: Al. Racławickie 14 
                20-950 Lublin 
                NIP: 712-016-10-05 
                REGON: 000514064 
3.Adres strony internetowej: www.kul.pl 
4.Jednostka prowadząca: Dział Zamówień Publicznych 

tel.: 81 445 41 59 
e-mail: dzp@kul.pl   

5.Rodzaj Zamawiającego: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych. 
6.Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających. 
7.Adres strony internetowej, na której Zamawiający będzie zamieszczał wszystkie informacje dotyczące prowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  http://bip.kul.lublin.pl/16027.html    
 
ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia 
1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), 
zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
2.W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie 
mają przepisy ustawy Pzp.  
3.Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  
4.Numer postępowania nadany przez Zamawiającego to AZP-240/PN-p30/087/2019. W kontaktach z Zamawiającym 
Wykonawcy powinni powoływać się na ten właśnie numer.  
 
ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia 
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i 
elektronicznej dla Biblioteki Głównej i Bibliotek Specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w 
Lublinie oraz Biblioteki Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli na rok 2020. 
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia wraz z 
wyceną. 
3.Czasopisma w wersji papierowej winny być zapakowane, zaadresowane dla poszczególnych jednostek organizacyjnych  
i dostarczone oddzielnie na adresy wskazanych Bibliotek. 

Jednostka organizacyjna Miejsce doręczenia 

Oddział Wydawnictw Ciągłych BU KUL 
Portiernia Biblioteki Uniwersyteckiej KUL 

ul. Chopina 27 
Lublin 

Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej 
Kancelaria Gmachu Głównego 

Al. Racławickie 14 
Lublin 

Biblioteka Wydziału Zamiejscowego KUL  
w Stalowej Woli 

Biblioteka 
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 10 

Stalowa Wola 

4.Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 
22212000-9 – czasopisma 
79980000-7 – usługi prenumeraty 

 
ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania zamówienia 
Zamówienie podlega realizacji sukcesywnie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., z tym zastrzeżeniem, iż zamówienie będzie 
realizowane od ukazania się pierwszego numeru czasopisma za 2020 r. do skompletowania pełnego rocznika, jednak nie dłużej 
niż do 30.06.2022 roku. W terminie tym Wykonawca bezwzględnie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłego i nieprzerwanego 
dostępu on-line do wszystkich czasopism, których dotyczy ten wymóg. 
 
ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu  

mailto:dzp@kul.pl
http://bip.kul.lublin.pl/16027.html
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1.O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 
b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.  
c)zdolności technicznych lub zawodowych. Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące posiadania 
doświadczenia: 

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje w sposób należyty, minimum dwie 
dostawy czasopism zagranicznych o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) 
brutto każda. Przez wartość dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych dostaw czasopism 
zagranicznych w ramach jednej umowy. 
* W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje 
informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje 
ww. informacje. 

2.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mają obowiązek ustanawiać Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w szczególności powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do 
którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o 
udzielenie zamówienia, podpis każdego z Wykonawców. W przypadku braku podpisu na pełnomocnictwie któregoś z 
Wykonawców, powinno zostać wystawione niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika - Lidera (nie jest 
wymagany podpis Pełnomocnika - Lidera na dokumencie pełnomocnictwa). Wszelka korespondencja prowadzona będzie 
wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 ustawy Pzp, natomiast warunki 
spełnienia udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. 
 
ROZDZIAŁ VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy 
1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp. 
2.Dodatkowo Zamawiający przewiduje  wykluczenie Wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 4) i pkt 8) ustawy Pzp 
tj.: 

a)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. 
U. z 2019 r. poz. poz. 498 za zm.); 
b)który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą 
umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 
pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
c)który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności. 

3.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13), pkt 14)  
i pkt 16)-20) ustawy Pzp oraz o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 4) i pkt 8), może przedstawić dowody na to, że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności powinien: udowodnić 
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naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynieniem pieniężnym za doznaną 
krzywdę lub naprawieniem szkody, złożyć wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz wskazać na współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie kroków technicznych, organizacyjnych, kadrowych, które są odpowiednie dla dalszego 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższe nie ma zastosowania w 
przypadku Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocny wyrok zakazu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie upłynął okres obowiązywania tego zakazu, określony w tym wyroku. 
4.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, 
uzna dowody przedstawione na podstawie ust. 3 za wystarczające. 
 
ROZDZIAŁ VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw do wykluczenia 
1. Wykaz oświadczeń dołączanych przez Wykonawcę do oferty w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 

 
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, 

w celu potwierdzenia, okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może wezwać 
Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów: 

1)Dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego: 

        a)odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 
1) ustawy Pzp; 

        b)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

        c)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu. 

 
2)Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), zamiast 
dokumentów wskazanych w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1) niniejszej SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert; 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem 
terminu składania ofert. 

 
3)Dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
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wykonania lub wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały lub są wykonywane, zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ; 

b) dowody określające, że wskazane w Wykazie wykonanych lub wykonywanych dostaw dostawy zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie. 

 
3. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 

Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 
1) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 5 do 
SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem  
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

 
4. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający 

najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca  
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdz. VII. 1.1) niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
ROZDZIAŁ VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane będą przez Zamawiającego i Wykonawcę 

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumienia ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2188 z późn.zm.), osobiście za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz.1219 z późn.zm.) za 
wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w 
przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których dopuszczalna jest 
forma pisemna.  

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem postępowania  
AZP-240/PN-p30/087/2019. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie powinny być składane 
na adres:  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20–950 Lublin; 
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr  C-223. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną powinny 
być kierowane na adres e-mail: dzp@kul.pl, zaś faksem na nr (81) 445-41-63. 

5. Korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania (tj. oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, 
wezwania, wyjaśnienia inne informacje) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie będzie adresowana do 
podmiotu wyznaczonego na pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.  

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści 
wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
W sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia:  
Agnieszka Jarzębowska, Magdalena Katyńska - fax: 81 445 41 63; e-mail: dzp@kul.pl 

http://www.kul.pl/bip.zamowienia
mailto:dzp@kul.pl
mailto:dzp@kul.pl
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W zakresie zagadnień proceduralnych związanych z prowadzonym postępowaniem:  
Małgorzata Madyjewska -   fax: 81 445 41 63; e-mail: dzp@kul.pl 
 
ROZDZIAŁ IX. Wymagania dotyczące wadium 
1.Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium  
w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł). 
2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1)pieniądzu; 
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy 
jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3)gwarancjach bankowych; 
4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.  
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 

3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. BANK 
PeKaO  S.A. III O/Lublin, Nr konta: 50 1240 2382 1111 0010 2390 2519 z dopiskiem: „Dostawa czasopism zagranicznych dla 
KUL – nr sprawy AZP-240/PN-p30/087/2019”. 
4.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
5.Dowód wniesienia wadium w pozostałych formach dopuszczonych ustawą Prawo zamówień publicznych,  
w oryginale, Wykonawca składa spakowany wraz z ofertą w tę samą kopertę, ale jako dokument osobny niezłączony trwale  
z dokumentami składającymi się na ofertę, (co umożliwi jego odłączenie od dokumentów składających się na ofertę),  
a dodatkowo w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy spiętej trwale razem z pozostałymi dokumentami składającymi się na ofertę.   
6.Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie gwarancji i poręczenia powinien zawierać stwierdzenie, 
że ma ona charakter „bezwarunkowy” i „nieodwołalny”, a suma gwarancyjna płatna jest na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego, wzywające do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium.  
7.Oferta Wykonawcy, który nie wniósł akceptowanej formy wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 
8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,  
z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.  
9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 
ofert. 
10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 
ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 
11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa  
w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził 
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
 
ROZDZIAŁ X. Termin związania ofertą 
1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 
ROZDZIAŁ XI. Opis sposobu przygotowania ofert 
1.Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” sporządzony z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do 
SIWZ, zawierający w szczególności: cenę ofertową, warunki płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą  

mailto:dzp@kul.pl
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oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informacje dotyczącą firm 
podwykonawców oraz zakresu zadań powierzonych podwykonawcom; 

2) podpisany formularz „Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną”, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ; 
3) oświadczenie wskazane w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1) niniejszej SIWZ; 
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy dokumenty 

składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby upoważnione do 
reprezentacji Wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej 
Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba lub osoby 
zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 

5) dowód wniesienia wadium; 
6) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia – jeżeli Wykonawca będzie korzystał z takich zasobów. 
2.Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 
2016 r., poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z 
oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, 
własnoręcznym podpisem. 
3.Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Jeżeli Wykonawca złoży wraz 
z ofertą dokument sporządzony w języku obcym, ma obowiązek wraz z tym dokumentem złożyć jego tłumaczenie na język 
polski, poświadczone przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.   
4.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zapewniającej czytelność jej treści. Forma pisemna w 
rozumieniu Zamawiającego oznacza sporządzenie oferty odręcznie długopisem, na maszynie do pisania, na komputerze. 
5.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej 
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 
6.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
7.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
8.Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami 
była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz 
zawierała spis treści. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 
9.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie 
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 419 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
10.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. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 
jawne bez zastrzeżeń. 
11.Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem zgodnie z uchwałą SN z 20 
października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05). 
12.Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a 
złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego 
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
13.Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie lub innym zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu, w 
siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 

Firma i Siedziba Wykonawcy 

Nr tel. i faksu        
      Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
      Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin 
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      Dział Zamówień Publicznych 
      Collegium Jana Pawła II;  pokój C-223 
 
OFERTA W POSTĘPOWANIU NR AZP-240/PN-p30/087/2019 
Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej dla Biblioteki Głównej i Bibliotek 
Specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Biblioteki Wydziału Zamiejscowego KUL w 
Stalowej Woli na rok 2020 
 

 
Nie otwierać przed  ........... godz. ...........  

14.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej 
napisem „ZMIANA DO OFERTY NR …”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte podczas jawnej sesji otwarcia ofert.  
15.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia, o fakcie wycofania swojej oferty, podpisanego przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
Niezbędne jest również dołączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru Wykonawcy.  Powiadomienia o wycofaniu oferty 
dokonuje się według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE OFERTY”. 
Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.  
16.Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 
17.W przypadku złożenia oferty w niezamkniętym lub uszkodzonym opakowaniu, Zamawiający odbierając ofertę włoży ją do 
opakowania i zamknie, aby z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
18.Wykonawca odpowiada za wszelkie negatywne skutki wynikłe z nieprawidłowego zaadresowania, oznaczenia koperty, czy 
też za skierowanie przesyłki do innej jednostki organizacyjnej KUL niż wskazany w SIWZ Dział Zamówień Publicznych. 
19.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Wartości wskazane w 
przedkładanych przez Wykonawcę dokumentach również powinny być określane w walucie PLN. Wykonawca, którego walutą 
rozliczeniową jest inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą, na podstawie średniego kursu NBP (Tabela A) na 
dzień ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku braku dokonania takiego przeliczenia przez 
Wykonawcę, Zamawiający przeliczy walutę obcą, zgodnie z zasadami wskazanymi w zdaniu poprzedzającym. 
 
ROZDZIAŁ XII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; 
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr  C-223;  
w terminie do dnia 12.11.2019 r. do godz. 12:00 

2. Zamawiający informuje, że dla zachowania powyższego terminu decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty 
do siedziby Zamawiającego, a nie data wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską. 

3. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie bez otwierania. 
4. Oferty będą podlegać rejestracji. Każda przyjęta oferta zostanie oznakowana numerem zgodnym z kolejnością wpływu, 

datą wpływu oraz będzie na niej wpisana godzina i minuta, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert oferty 
będą przechowywane przez Zamawiającego w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  12.11.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt 1. 
6. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86  

ust. 4 ustawy Pzp.  
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 
ROZDZIAŁ XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Przez cenę rozumiana jest - zgodnie z. art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu  

o cenach towarów i usług (t. j. Dz. U. 2017 r.,  poz. 1830 z późn. zm.) oraz w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) - wartość wyrażona  
w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;  
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w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
podlega temu obciążeniu. 

2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu „Oferta Wykonawcy” sporządzonym 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

3. Cena podana w formularzu powinna obejmować wszystkie koszty i składniki oraz opłaty związane z prawidłową 
realizacją przedmiotu zamówienia i wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w SIWZ. 

4. Wykonawca może zaoferować tylko jedną cenę za przedmiot zamówienia. 
5. Zamawiający żąda określenia ceny oferty w walucie PLN, wyrażonej w cyfrach i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc 

po przecinku. 
6. W przypadku jeżeli złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający w celu dokonania oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej ceny podatek od towarów i usług. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku. 

7. Wykonawca ma obowiązek ustalenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usług. 
 

ROZDZIAŁ XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Zamawiający przy ocenie ofert posłuży się następującym kryterium: 

1)cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 60 % 
2)termin przyjęcia reklamacji – 20% 
3)termin dostawy brakujących czasopism oraz wymiany wadliwych egzemplarzy na wolne od wad w wyniku uznania 
reklamacji – 20% 

Kryterium Waga 
kryterium 

[%] 

Maksymalna 
liczba 

punktów za 
dane 

kryterium 

Sposób oceny wg wzoru 

Cena  brutto za 
wykonanie 
przedmiotu 
zamówienia 

C 

60% 60 

C = (Cn / Co) x 60 pkt, gdzie: 
C – ocena punktowa za oceniane kryterium ceny; 
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert; 
Co – cena oferty ocenianej (brutto). 
 
Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 60 pkt. 
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 
załącznika pn. „Oferta Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. 

Termin przyjęcia 
reklamacji 

TR 
20% 20 

W kryterium „termin przyjęcia reklamacji” oceniany będzie termin przyjęcia reklamacji. 
Pod pojęciem termin przyjęcia reklamacji rozumie się przyjęcie potwierdzenia pocztą 
elektroniczną lub faksem zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji i natychmiastowe 
wszczęcie procesu reklamacyjnego u Wydawcy z udzieleniem odpowiedzi o sposobie 
jego przeprowadzenia. 
Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy termin 
przyjęcia reklamacji, pozostali zaś otrzymają procentowo mniej. 
  
Sposób oceny ofert: 
Przy dokonywaniu oceny Komisja przetargowa posłuży się następującym wzorem: 
TR = (Tn / To) x 20 pkt, gdzie: 
TR – przyznane punkty; 
Tn – najkrótszy termin przyjęcia reklamacji spośród wszystkich podlegających ocenie 
ofert; 
To – termin przyjęcia reklamacji oferty ocenianej. 
 
Maksymalną ilość punktów jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 20 pkt. 
Zamawiający określa maksymalny i minimalny termin przyjęcia reklamacji: 
Minimalny termin przyjęcia reklamacji wynosi 1 dzień kalendarzowy od daty przekazania 
Wykonawcy przez Zamawiającego zgłoszenia reklamacyjnego. 
Maksymalny termin przyjęcia reklamacji wynosi 5 dni kalendarzowych od daty 
przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego zgłoszenia reklamacyjnego. 
Termin należy określić w formularzu Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SIWZ. 
Oferty z zaoferowanym krótszym lub dłuższym terminem przyjęcia reklamacji niż (wyżej 
wskazane) przyjęte przez Zamawiającego oraz oferty, w których Wykonawca nie wpisze 
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oferowanego terminu przyjęcia reklamacji, zostaną odrzucone jako nieodpowiadające  
treści SIWZ. 

Termin dostawy 
brakujących czasopism 

oraz wymiany 
wadliwych 

egzemplarzy na wolne 
od wad w wyniku 

uznania reklamacji 
TD 

20% 20 

W kryterium „termin dostawy brakujących czasopism oraz wymiany wadliwych 
egzemplarzy na wolne od wad w wyniku uznania reklamacji” oceniany będzie termin, w 
którym Wykonawca dostarczy brakujące czasopisma lub wymieni wadliwe egzemplarze 
na wolne od wad w wyniku uznania reklamacji. Termin dostawy to liczba dni liczonych 
od dnia złożenia oświadczenia o uznaniu reklamacji do dnia dostawy lub wymiany 
czasopism. Wykonawca podaje termin w dniach roboczych. 
Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy termin 
dostawy brakujących czasopism lub najkrótszy termin wymiany wadliwych egzemplarzy 
na wolne od wad, pozostali zaś otrzymają procentowo mniej. 
 
Sposób oceny ofert: 
Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującym wzorem: 
TD = (Tn / To) x 20 pkt, gdzie: 
TD – przyznane punkty; 
Tn – najkrótszy termin dostawy brakujących czasopism oraz wymiany wadliwych 
egzemplarzy na wolne od wad w wyniku uznania reklamacji spośród wszystkich 
podlegających ocenie ofert; 
To – termin dostawy brakujących czasopism lub wymiany wadliwych egzemplarzy na 
wolne od wad w wyniku uznania reklamacji oferty ocenianej. 
 
Maksymalną ilość punktów jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 20 pkt. 
Zamawiający określa maksymalny i minimalny termin dostawy brakujących czasopism 
oraz wymiany wadliwych egzemplarzy na wolne od wad w wyniku uznania reklamacji: 
Minimalny termin dostawy brakujących czasopism oraz wymiany wadliwych egzemplarzy 
na wolne od wad w wyniku uznania reklamacji wynosi 3 dni robocze od daty przekazania 
Wykonawcy przez Zamawiającego zgłoszenia reklamacyjnego. 
Maksymalny termin dostawy brakujących czasopism oraz wymiany wadliwych 
egzemplarzy na wolne od wad w wyniku uznania reklamacji wynosi 8 dni roboczych od 
daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego zgłoszenia reklamacyjnego. 
Termin należy określić w formularzu Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
Oferty z zaoferowanym krótszym lub dłuższym terminem dostawy brakujących 
czasopism oraz wymiany wadliwych egzemplarzy na wolne od wad w wyniku uznania 
reklamacji niż (wyżej wskazane) przyjęte przez Zamawiającego oraz oferty, w których 
Wykonawca nie wpisze oferowanego terminu zostaną odrzucone jako nieodpowiadające  
treści SIWZ. 

Łączna ilość 100% 100 ──────────────────── 

Przy dokonywaniu oceny końcowej oferty Zamawiający posłuży się następującym wzorem: 
Ok= C+TR+TD, gdzie: 
Ok – ocena końcowa –  suma uzyskanych punktów za wszystkie wskazane wyżej kryteria; 
C – ocena punktowa uzyskana za kryterium „cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia”; 
TR – ocena punktowa uzyskana za kryterium „termin przyjęcia reklamacji”; 
TD – ocena punktowa uzyskana za kryterium „termin dostawy brakujących czasopism oraz wymiany wadliwych egzemplarzy 
na wolne od wad w wyniku uznania reklamacji”. 
 
2.W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po 
przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości 
przyznanych punktów. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i uzyska największą ilość punktów w oparciu o kryteria wyboru. 
 
ROZDZIAŁ XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział  

w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej. 
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp,  w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
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zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostanie ono przesłane w inny 
sposób.  

3. Zamawiający wymaga, żeby osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy posiadały ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 
załączonych do oferty. 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający może żądać dostarczenia przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca podczas realizowania zamówienia będzie korzystał z udziału podwykonawców 
zastosowanie będzie miał art. 36b ust. 1a ustawy. 

 
ROZDZIAŁ XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
ROZDZIAŁ XVII. Istotne dla stron postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Wszelkie informacje dotyczące treści umowy związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na jakich 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostały zawarte we 
wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

2. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy zostały wskazane w jej wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 
3. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu,  

pod rygorem nieważności. 
 
ROZDZIAŁ XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
Dziale VI ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 
ROZDZIAŁ XIX. Informacje o podwykonawcach 
Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie części zamówienia podwykonawcom i żąda wskazania przez Wykonawcę w 
formularzu Oferta Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, firm Podwykonawców, którym powierzy wykonanie 
zamówienia wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą oni realizować przedmiot zamówienia.  

 
ROZDZIAŁ XX. Wymagania określone w art. 29 ust 3a ustawy Pzp 
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 
 
ROZDZIAŁ XXI. Inne postanowienia SIWZ 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. 
6. Zamawiający nie  zawiera umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. 
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji. 
11. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy Pzp. 
13. Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145). 
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ROZDZIAŁ XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW  
1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że: 
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 

14, 20-950 Lublin; 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest Pani Aleksandra 

Pyka, nr tel.: 81 445 32 30, e-mail: iod@kul.pl; 
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr AZP-240/PN-p30/087/2019, którego przedmiotem jest 
dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej dla Biblioteki Głównej i 
Bibliotek Specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Biblioteki Wydziału 
Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli na rok 2020; 

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.);   

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania danych osobowych, bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO. 

2. Wykonawca na podstawie art. 15 RODO posiada prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących. 
3. Wykonawca na podstawie art. 16 RODO posiada prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących. 

Zamawiający informuje jednocześnie, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników.  

4. Wykonawca na podstawie art. 18 RODO posiada prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych jego dotyczących,  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO tj. prawo  do 
ograniczenia przetwarzania danych  osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

5. Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 

6. Wykonawcy w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych. 
7. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 
8. Wykonawcy na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
9. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu. Obowiązek ten dotyczy w szczególności: 
1) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia; 
2) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną; 
3) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; 
4) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną; 
5) członka/członków organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną. 

10.W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz 
wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane 
przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych 
oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z 
realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i 
udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również 

mailto:iod@kul.pl
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przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom 
współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia  zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze 
wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został 
opisany powyżej.  
 
Integralną część SIWZ stanowią następujące załączniki: 
1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną – Załącznik nr 1 do SIWZ; 
2. Formularz „Oferta Wykonawcy” – Załącznik nr 2 do SIWZ; 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ; 
4. Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ; 
5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - Załącznik nr 5 do 

SIWZ; 
6. Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw - Załącznik nr 6 do SIWZ. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/087/2019 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ 

Uwaga! Kompletną treść załącznika stanowi jego część opisowa wraz z tabelą!!!! 

 
Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej dla Biblioteki Głównej i Bibliotek Specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II w Lublinie oraz Biblioteki Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli na rok 2020. 

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa czasopism zagranicznych (wykaz tytułów w załączeniu) w formie drukowanej, łączonej drukowanej oraz online, a 
w kilkudziesięciu przypadkach  w formie samego dostępu on-line - w prenumeracie na rok 2020 dla Biblioteki Głównej i Bibliotek Specjalistycznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Biblioteki Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli wraz z wniesieniem do wskazanych miejsc. 
2.Zamówienie podlega realizacji sukcesywnie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., z tym zastrzeżeniem, iż zamówienie będzie realizowane od ukazania się pierwszego 
numeru czasopisma za 2020 r. do skompletowania pełnego rocznika, jednak nie dłużej niż do 30.06.2022 r. roku. W przypadku zaistnienia opóźnień wydawniczych 
sięgających poza ten termin, Zamawiający rezygnuje z zamówionego tytułu i prosi o wystawienie stosownych FV korygujących najpóźniej do 31.12.2022 r. 
W terminie tym Wykonawca bezwzględnie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłego i nieprzerwanego dostępu on-line do wszystkich czasopism, których dotyczy ten 
wymóg. 
Czasopisma w wersji papierowej winny być zapakowane, zaadresowane dla poszczególnych jednostek organizacyjnych i dostarczone oddzielnie na adresy wskazanych 
Bibliotek. 

Jednostka organizacyjna Miejsce doręczenia 

Oddział Wydawnictw Ciągłych BU KUL 
Portiernia Biblioteki Uniwersyteckiej KUL 

ul. Chopina 27 
Lublin 

Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej 
Kancelaria Gmachu Głównego 

Al. Racławickie 14 
Lublin 

Biblioteka Wydziału Zamiejscowego KUL  
w Stalowej Woli 

Biblioteka 
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 10 

Stalowa Wola 

3.Każda przesyłka powinna zawierać specyfikację dostawy, tj. dostarczane tytuły, ich ilość oraz kolejny numer. 
4.Zamówione pozycje powinny być dostarczone do jednostek organizacyjnych Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach, odpowiednio zabezpieczonych  przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem czynników atmosferycznych. W przypadku uszkodzeń, zabrudzeń, zamoknięć prasy, Zamawiający będzie żądał wymiany na 
egzemplarze bez wad, nie później niż przy kolejnej dostawie. 
5.Zamawiający będzie składał reklamacje faksem lub drogą elektroniczną. 
6.Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia reklamacji jedną z dróg: faksem lub pocztą elektroniczną. 
7.Dostawa czasopism drukowanych będzie realizowana w trybie dostawy skonsolidowanej, tzn. przesyłki muszą być kontrolowane i rejestrowane przez dostawcę i 
dystrybuowane z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 
8.Dostarczenie czasopism powinno być realizowane transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Wykonawca będzie zobowiązany należycie zabezpieczyć 
towar na czas przewozu. 
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9.Dostawa oznacza dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz wniesienie go do wskazanych miejsc. Czasopisma dostarczane będą do wnętrza 
budynków, do rąk portiera lub innego pracownika Zamawiającego. 
10.W przypadku, gdy w okresie prenumeraty Wydawca zaprzestanie wydawania poszczególnych pozycji czasopism objętych zamówieniem Wykonawca powinien 
obligatoryjnie poinformować o tym Zamawiającego, zaś przedmiot zamówienia oraz wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie wówczas odpowiedniej korekcie. 
11.Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zmianach w ukazywaniu się poszczególnych formatów czasopism i związanymi z tym kosztami. Zamawiającemu 
przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia pozycji, przedmiot zamówienia oraz wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie wówczas odpowiedniej korekcie. 
12.W przypadku przerw technicznych, leżących po stronie Wydawcy – uniemożliwiających dostęp do czasopism w wersji on-line – Wykonawca będzie o nich informował 
Zamawiającego drogą elektroniczną na adres: ajarzeb@kul.pl, mkatyn@kul.pl nie później niż 24 h przed ich wystąpieniem. W przypadku przerw trwających dłużej niż 30 
dni, liczonych od momentu ich udokumentowanego wystąpienia, Wykonawca odpowiednio skoryguje należność. 
13.Przesłane Zamawiającemu czasopisma, które nie są objęte niniejszą umową, traktowane będą jako dostawy czasopism bezpłatnych, tzw. bezpłatnych dodatków. 
14.Obligatoryjnie, niezwłocznie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje związane z wszelkimi zmianami w zakresie realizowanej w danym roku prenumeraty. 
15.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmiany zamówienia w okresie realizacji prenumeraty. 
16.Zmiany, o których mowa w pkt 14, nie mogą spowodować przekroczenia wartości przedmiotu zamówienia, przy czym dostawa dodatkowego egzemplarza 
czasopisma powinna nastąpić nie później niż przy kolejnej możliwej dostawie. 
17.Zmiany w zamówieniu nie mogą zmniejszyć wartości zamówienia poniżej 60% wartości w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu zmiany wielkości zamówienia 
Wykonawcy nie przysługują żadne prawa do rekompensaty. 
18.Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilości odbiorców i ich adresów. O każdorazowej zmianie miejsca dostawy Zamawiający poinformuje – z 
należytym wyprzedzeniem – Wykonawcę na piśmie. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy. 
19.Wykonawca gwarantuje dostarczenie wszystkich oryginalnych wydań czasopism, jakie się ukażą, określonych w swojej ofercie. Zamawiający nie będzie akceptował 
dostarczania kserokopii czasopism. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z tego zobowiązania, winien odpowiednio skorygować faktury. 
20.W razie braku zamówionego tytułu Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację, po której Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć brakujące egzemplarze najpóźniej 
w najbliższej możliwej dostawie. 
21.Zamawiający będzie dopuszczał realizację części przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym niż zostało to określone tylko w przypadku, jeśli to opóźnienie 
wynika z przyczyn leżących po stronie Wydawcy. W przypadku opóźnień w wydaniu numerów objętych planami wydawniczymi na rok 2020 poza 31.12.2020 r., 
zobowiązania Wykonawcy zachowują ważność, aż po wykonanie kompletu dostaw i przedstawienia za nie faktur. W przypadku zaistnienia opóźnień wydawniczych 
sięgających poza 30.06.2022 roku Zamawiający rezygnuje z zamówionego tytułu i prosi o wystawienie stosownych FV korygujących najpóźniej do 31.12.2022 r. 
22.Wykonawca gwarantuje stałe ceny prenumeraty brutto na poszczególne pozycje czasopism, zawarte w niniejszym zestawieniu, w całym okresie obowiązywania 
umowy. 
23.Koszty przesyłki zawarte są w cenie prenumeraty. 
24.Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia dostaw czasopism zagranicznych w wersji papierowej w formie kontrolowanej przez Wykonawcę wraz ze specyfikacją dostawy, regularnie, nie 
rzadziej niż raz na dwa tygodnie i dostarczania na adresy wskazane w poniższym formularzu; 

2) obligatoryjnego informowania o zmianach bibliograficznych i wydawniczych zamówionych tytułów; 
3) uzupełnienia (niedopłatnie) brakujących numerów czasopism, które zostały wysłane przez Wykonawcę  w trakcie realizacji umowy,  lecz zaginęły w transporcie;         
4) zapewnienia ciągłego i nieprzerwanego dostępu do wersji on-line do wszystkich czasopism - których dotyczy ten wymóg - do czasu zakończenia realizacji 

umowy. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostęp on-line z chwilą ukazania się aktualnego numeru czasopisma; 
5) nieodpłatnego udostępniania internetowych baz (systemów) komunikacyjno-informacyjnych do bieżącej obsługi prenumeraty, tzw. pełna obsługa prenumeraty 

w systemie on-line; 
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6) utrzymania stałych cen prenumeraty brutto na poszczególne pozycje czasopism zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ w okresie obowiązywania umowy. 
Ewentualna zmiana kursu walut nie może być podstawą do zmiany ceny; 

7) zaakceptowania warunków płatności: ratalne płatności na podstawie faktur wystawionych w następujących terminach: 
I rata: do 30 marca – 50% wartości brutto zamówienia rocznego;  
II rata: do 30 czerwca – 30% wartości brutto zamówienia rocznego; 
III rata: do 31 grudnia – 20% wartości brutto zamówienia rocznego; 
płatne przelewem z 30-dniowym terminem płatności. 

25. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się : 
1) wystawić faktury – osobno dla każdej jednostki, określające wartość brutto prenumeraty na rok 2020, które będą stanowiły podstawę do uregulowania przez 

Zamawiającego kolejnych rat płatności. Wpłata raty przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy będzie potwierdzana przez Wykonawcę drogą e-mailową w 
terminie 14 dni po otrzymaniu każdej kolejnej raty; 

2) dostarczać,  faktury, faktury korygujące i inne dokumenty księgowe osobnymi przesyłkami w formie listów poleconych lub przesyłek kurierskich na adres: 
Sekretariat Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, ul. Chopina 27, Lublin;  

3) przekazać informacje, które z prenumerowanych czasopism on-line wymagają dokonania bezpośredniej aktywacji przez Zamawiającego, a które zostaną 
aktywowane automatycznie lub przez  Wykonawcę; 

4) scharakteryzować licencję on-line dla poszczególnych tytułów (dostęp tylko do prenumerowanego roku, na jak długo, prawo do archiwizacji, kopiowania 
materiałów itp.) 

  
Zamawiający korzysta z licencji krajowej: 
- Nature, 
- Science, 
- Scopus-Elsevier 
- ScienceDirect – Elsevier, 
- Springer, 
- Web of Science, 
- Wiley Online Library, 
- EBSCO  
 
Zamawiający jest członkiem konsorcjum: 
- EBSCO - ATLA Religion Database with ATLA Serials, Legal Source, Philosopher's Index with Full Text, PsycARTICLES, PsycINFO, SocINDEX with Full Text , 
- JSTOR (kolekcje Arts & Sciences I, II, III, V, VII, XIII), 
- MathSciNet (UMK Toruń), 
- Taylor & Francis Journals (kolekcja Social Science & Humanities Library), 
- PROQUEST Research Solution (PQDT A&I);  
 
W związku z powyższym Zamawiający zwraca się z prośbą o honorowanie cen DDP. 
Zamawiający wymaga zastosowania stawki VAT 7% dla wersji drukowanej i dla wersji elektronicznej zamawianych tytułów. Zamawiający nie będzie akceptował stawek 
VAT dla książek. 



  
 
 
 

17 
 

 

Dział Zamówień Publicznych 

UWAGI: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje, że liczba FTE (Full Time Equivalents) wynosi: 

Liczba studentów i doktorantów: 

                                      Studenci: Studia stacjonarne: 8 688 
                                      Studia niestacjonarne: 415 
Razem:  9 103 

                                     Doktoranci: Studia stacjonarne: 1 030 
                                     Studia niestacjonarne: 115 
Razem: 1 145 

                                    Studenci i doktoranci razem: 10 248 

Liczba pracowników:  
                                     Nauczyciele akademiccy: 970 

 

Oddział Wydawnictw Ciągłych BU KUL 
  

 

  

Tytuł ISSN Kod kraju wyd. Ilość Format Wartość netto 
(zł) 

Stawka 
podatku VAT 

 (%) 

Wartość 
podatku VAT 

(zł) 

Wartość 
brutto  

(zł) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SPOSÓB OBLICZEŃ  =6x7 =6+8 

ACTA SOCIOLOGICA 0001-6993 GBR 1 Druk + online        

AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW  0002-9300 USA 1 Druk + online        

AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 0002-953X USA 1 Druk + online        

AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOANALYSIS 0002-9548 GBR 1 Tylko online        

AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 0002-9556 USA 1 Tylko online        

AMERICAN JOURNAL OF THEOLOGY & PHILOSOPHY 0194-3448 USA 1 Druk + online        

AMERICAN JOURNAL ON ITELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL DISCABILITIES 1944-7515 USA 1 
Tylko online     

 

  

AMERICAN LITERATURE 0002-9831 USA 1 Druk        

AMOS INTERNANTIONAL. INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FUR SOZIALETHIK 1867-6421 GER 1 Druk + online 
    

 

  

ANCIENT PHILOSOPHY 0740-2007 USA 1 Druk + online        

ANNALI DI STORIA DELL ESEGESI 1120-4001 ITA 1 Druk        

ANNUAL OF THE BRITISH SCHOOL AT ATHENS 0068-2454 GRC 1 Druk + online        

ANNUARIO PONTIFICIO 0390-7252 VAT 1 Druk        

ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE = ANNUARIO STATISTICO DELLA CHIESA 1010-6227 VAT 1 
Druk 
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ANTIKE KUNST 0003-5688 CHE 1 Druk        

ANTIKE WELT. ZEITSCHRIFT FÜR ARCHAEOLOGIE UND KULTURGESCHICHTE 0003-570X GER 1 
Druk 

    

 

  

APTUM. ZEITSCHRIFT FÜR SPRACHKRITIK UND SPRACHKULTUR 1614-905X GER 1 
Druk 

    

 

  

ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER 0003-8105 GER 1 Druk – Seria        

ARCHIV FÜR KULTURGESCHICHTE + BEIHEFT 0003-9233 GER 1 Druk        

ARCHIVUM FRANCISCANUM HISTORICUM 0004-0665 ITA 1 Druk        

ARTE LOMBARDA 0004-3443 ITA 1 Druk + online        

ATENE E ROMA 0004-6493 ITA 1 Druk        

AUFKLÄRUNG. INTERDISZIPLINÄRES JAHRBUCH ZUR ERFORSCHUNG DES 18. 
JAHRHUNDERTS UND SEINER WIRKUNGSGESCHICHTE 

0178-7128 GER 1 

Druk 

    

 

  

AUGUSTINIANUM 0004-8011 ITA 1 Druk        

BABEL 0521-9744 FRE 1 Druk        

BEAUX ARTS MAGAZINE 0757-2271 FRA 1 Druk        

BIBLE TRANSLATOR  2051-6770 USA 1 Druk + online        

BIBLICA 0006-0887 GBR 1 Druk        

BIBLICAL ARCHAEOLOGY REVIEW 0098-9444 USA 1 Druk        

BIBLIOTHECA ORIENTALIS 0006-1913 NLD 1 Druk + online        

BIBLISCHE ZEITSCHRIFT 0006-2014 GER 1 Druk        

BOUNDARY2 1527-2141 USA 1 Tylko online        

BRITISH JOURNAL FOR THE PHILOSOPHY OF SCIENCE  0007-0882 GBR 1 Druk + online        

BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY 0007-1250 GBR 1 Druk + online        

BULLETIN MONUMENTAL 0007-473X FRA 1 Druk        

BYZANTINE & MODERN GREEK STUDIES 0307-0131 GBR 1 Druk + online        

CAMBRIAN MEDIEVAL CELTIC STUDIES 1353-0089 GBR 1 Druk        

CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS 0309-166X GBR 1 Druk        

CAMBRIDGE LAW JOURNAL 0008-1973 GBR 1 Tylko online        

CATECHESI: PROBLEMI E PROSPETTIVE 0391-5433 ITA 1 Druk        

CATHOLICA [NIEMCY] 0008-8501 GER 1 Druk        

CHRISTIAN BIOETHICS 1380-3603 NLD 1 Druk + online        

CIVITAS 0210-8453 SPA 1 Druk        

CODICES MANUSCRIPTI. ZEITSCHRIFT FÜR HANDSCHRIFTENKUNDE 0379-3621 AUT 1 
Druk 

    

 

  

CONCILIUM [NIEMCY] 0588-9804 GER 1 Druk        
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CREDERE OGGI 1123-3281 ITA 1 Druk        

CRITICAL INQUIRY 0093-1896 USA 1 Druk        

CROSS CULTURAL RESEARCH 1069-3971 USA 1 Tylko online        

CULTURE AND PSYCHOLOGY 1354-067X GBR 1 Tylko online        

CURRENTS IN BIBLICAL RESEARCH 1476-993X GBR 1 Druk + online        

DEAD SEA DISCOVERIES 1568-5179  NLD 1 Druk + online        

DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR PHILOSOPHIE 0012-1045 GER 1 Druk + online        

DEUTSCHES ARCHIV FÜR ERFORSCHUNG DES MITTELALTERS 0012-1223 GER 1 
Druk 

    

 

  

ECONOMIST 0013-0613 GBR 1 Druk        

DE MODERNE TIJD 2588-8277 NLD 1 Druk        

DIACRITICS 0300-7162 USA 1 Druk + online        

EC TAX REVIEW 0928-2750 NLD 1 Tylko online        

ENTSCHEIDUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSRECHT [EWIR]  0177-9303 GER 1 Druk + online        

ENVIRONMENTAL ETHICS 0163-4275 USA 1 Druk + online        

EPHEMERIDES LITURGICAE 0013-9505 ITA 1 Druk        

ESSAYS IN CRITICISM 1471-6852 GBR 1 Tylko online        

EUROPARECHT 0531-2485 GER 1 Druk + online        

EUROPEAN ENERGY AND ENVIRONMENTAL LAW REVIEW 1879-3886 NLD 1 
Tylko online 

    

 

  

EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY REVIEW 0142-0461 GBR 1 Druk        

EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS 1354-0661 GBR 1 Tylko online        

EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW 1388-364X NED 1 Tylko online        

EUROPEAN UNION POLITICS 1465-1165 GBR 1 Druk + online        

FAITH AND PHILOSOPHY 0739-7046 USA 1 Druk        

GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT - [GRUR] - 0016-9420  +  
GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT INTERNATIONALER TEIL 
[GRUR INT] – 0435-8600 - package 

0016-9420 GER 1 

Druk 

    

 

  

GIFTED EDUCATION INTERNATIONAL 0261-4294 GBR 1 Druk + online        

GMBH RUNDSCHAU 0016-3570 GER 1 Druk + online        

GNOMON 0017-1417 GER 1 Druk + online        

GREECE AND ROME + GRECE AND ROME-NEW SURVEYS IN THE CLASSICS 
(0533-2451) 

0017-3835 GBR 1 Druk + online 
    

 

  

HAGIOGRAFICA 1124-1225 ITA 1 Druk        
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HELLENIC SOCIETY - PACKAGE – zawiera  JOURNAL OF HELLENIC STUDIES 
(0075-4269) oraz ARCHAEOLOGICAL REPORTS (0570-6084) 

0075-4269 GBR 1 Druk + online 

    

 

  

HESPERIA 0018-098X USA 1 Druk + online        

HISTORISCHE ZEITSCHRIFT 0018-2613 GER 1 Druk        

HISTORY OF RELIGIONS 0018-2710 USA 1 Druk        

HORTUS ARTIUM MEDIEVALIUM  1330-7274  BEL 1 Druk        

IBZ: INTERNATIONALE BIBLIOGRAPHIE DER GEISTES SOZIALWISSENSCHAFTEN 
& ZEITSCHRIFTENLITERATUR 

0020-9201 DEU 1 

Tylko online 

    

 

  

INDISCHE LETTEREN 0920-6949 NLD 1 
Druk 

    

 

  

INTEGRATION - NOMOS [NIEMCY] 0720-5120 DEU 1 Druk + online        

INTERDISCIPLINARY LITERARY STUDIES 1524-8429 USA 1 Tylko online        

INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW QUARTERLY 0020-5893 GBR 1 
Tylko online 

    

 

  

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED PHILOSOPHY 0739-098X USA 1 Druk + online        

INTERNATIONAL RESEARCH IN CHILDREN'S LITERATURE 1755-6198  GBR 1 Druk + online 
    

 

  

INTERNATIONAL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION 
LAW [IIC] 

0018-9855 GER 1 
Druk – dpp 
Springer 

    

 

  

ISIS + OSIRIS (0369-7827) 0021-1753 USA 1 Druk + online        

IUS ECCLESIAE : RIVISTA INTERNAZIONA LE DI DIRITTO CANONICO 1120-6462 ITA 1 Druk + online 
    

 

  

JEWISH STUDIES QUARTERLY [JSQ] 0944-5706 GER 1 Druk + online        

JOURNAL FOR THE HISTORY OF ASTRONOMY  0021-8286 GBR 1 Druk + online        

JOURNAL FOR THE STUDY OF THE NEW TESTAMENT 0142-064X GER 1 Druk + online        

JOURNAL FOR THE STUDY OF THE OLD TESTAMENT + Book List of the Society 
for Old Testament Study 

0309-0892 GBR 1 Druk + online 
    

 

  

JOURNAL FÜR KUNSTGESCHICHTE 1432-9506 GER 1 Druk        

JOURNAL OF ANCIENT NEAR EASTERN RELIGIONS 1569-2116 NLD 1 Druk        

JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 0021-9258 USA 1 Tylko online        

JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCE 0021-9320 GBR 1 Tylko online        

JOURNAL OF CONSCIOUSNESS STUDIES 1355-8250 GBR 1 Tylko online        
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JOURNAL OF DEAF STUDIES AND DEAF EDUCATION <THE>  1465-7325 USA 1 Tylko online 
    

 

  

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1943-7870 USA 1 Tylko online         

JOURNAL OF EGYPTIAN HISTORY 1874-1657 NLD 1 Druk        

JOURNAL OF EMPIRICAL THEOLOGY 0922-2936 NLD 1 Druk + online        

JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY 1359-1053 GBR 1 Druk + online        

JOURNAL OF LIBRARIANSHIP & INFORMATION SCIENCE 0961-0006 GBR 1 Druk + online 
    

 

  

JOURNAL OF MEDIEVAL AND EARLY MODERN STUDIES 1082-9636 USA 1 Druk + online 
    

 

  

JOURNAL OF MUSIC THERAPY 0022-2917 USA 1 Tylko online        

JOURNAL OF NEAR ESTERN STUDIES 0022-2968 USA 1 Druk        

JOURNAL OF PALESTINE STUDIES 0377-919X USA 1 Druk + online         

JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH 1053-8364 USA 1 Tylko online        

ASSOCIATION OF SYMBOLIC LOGIC PACKAGE – zawiera: JOURNAL OF 
SYMBOLIC LOGIC (0022-4812) oraz BULLETIN OF SYMBOLIC LOGIC (1079-8986) 

0022-4812 USA 1 Druk + online 

    

 

  

JOURNAL OF THE WARBURG AND COURTAULD INSTITUTES 0075-4390 GBR 1 Druk + online 
    

 

  

KERYGMA UND DOGMA 0023-0707 GER 1 Druk + online        

KIRCHE UND RECHT 0947-8094 GER 1 Druk + online        

KIRCHLICHE ZEITGESCHICHTE 0932-9951 GER 1 Druk+ online        

KONTEXT 0720-1079 GER 1 Druk + online        

KRONOSCOPE 1568-5241 NLD 1 Tylko online        

LEUVENSE BIJDRAGEN 0024-1482 BEL 1 Druk + online         

MADOC 0922-369X NLD 1 Druk        

MAGNESIUM RESEARCH 1952-4021 FRA 1 Tylko online        

MAISON DIEU 0025-0937 FRA 1 Druk        

MARBURGER JAHRBUCH FUR KUNSTWISSENSCHAFT 0342-121X GER 1 Druk        

MATHEMATICS OF COMPUTATION 0025-5718 USA 1 Druk        

MEDIA CULTURE & SOCIETY 0163-4437 GBR 1 Druk + online        

MEDITERRANEAN STUDIES 1074-164X GBR 1 Druk        

MODERN DRAMA 1712-5286 CAN 1 Tylko online        

MODERN LANGUAGE QUARTERLY  1527-1943 USA 1 Tylko online        

MODERN LANGUAGE REVIEW 0026-7937 GBR 1 Tylko online        

MODERN PHILOLOGY 0026-8232 USA 1 Tylko online        
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MUSIC PERCEPTION 0730-7829 USA 1 Druk + online        

MUSICAE SCIENTIAE 1029-8649 INT 1 Druk + online        

NEDERLANDSE LETTERKUNDE  1384-1825 NLD 1 Tylko online        

NEDERLANDSE TAALKUNDE 1384-5845 NLD 1 Tylko online        

NEW LITERARY HISTORY 1080-661X USA 1 
Tylko online 

    

 

  

NEW MEDIA & SOCIETY 1461-4448 GBR 1 Druk        

NOVEL 0029-5132 USA 1 Tylko online        

NOVOE LITERATURNOE OBOZRENIE 0869-6365 RUS 1 Druk        

NOVUM TESTAMENTUM 0048-1009 NLD 1 Tylko online        

NUMEN: INTL REVIEW FOR THE HISTORY OF RELIGIONS 0029-5973 NLD 1 
Druk 

    

 

  

ORIENTALIA 0030-5367 ITA 1 Druk        

OTECHESTVENNYE ARKHIVY 0869-4427 RUS 1 Druk        

OXFORD ART JOURNAL 0142-6540 GBR 1 Druk        

OXFORD JOURNAL OF LAW AND RELIGION 2047-0770  USA 1 Tylko online        

PARLIAMENTARY AFFAIRS 0031-2290 GBR 1 Tylko online        

PARTY POLITICS 1354-0688 GBR 1 Tylko online        

PAST & PRESENT 0031-2746 GBR 1 Tylko online        

PHILOSOPHICAL REVIEW 0031-8108 USA 1 Druk + online        

PHILOSOPHY  -  ROYAL INSTITUTE OF PHILOSOPHY  PACKAGE – zawiera 
Philosophy (0031-8191), Royal Institute of Philosophy Supplement (1358-
2461) oraz Think (1477-1756) 

0031-8191 GBR 1 Druk + online 

    

 

  

PHILOSOPHY AND LITERATURE 0190-0013  USA 1 Druk + online        

PHILOSOPHY EAST AND WEST 0031-8221 USA 1 Druk + online  
    

 

  

POETICS TODAY 0333-5372 ISR 1 Druk + online        

POETRY REVIEW 0032-2156 GBR 1 Druk        

POLITICS & SOCIETY 0032-3292 USA 1 Druk + online        

PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 0002-9939 USA 1 Druk + online 
    

 

  

PSYCHE : ZEITSCHRIFT FÜR PSYCHOANALYSE & IHRE ANWENDUNGEN 0033-2623 GER 1 
Druk 

    

 

  

PSYCHOLGY OF MUSIC   +   RESEARCH STUDIES IN MUSIC EDUCATION (1321-
103X) 

0305-7356 GBR 1 Tylko online 
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PSYCHOLOGISCHE RUNDSCHAU 0033-3042 GER 1 Druk + online        

PUBLIC UNDERSTANDING OF SCIENCE 1361-6609 GBR 1 Tylko online        

PUBLICATIONS OF MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA 1938-1530 USA 1 Tylko online 
    

 

  

RASSEGNA DI PEDAGOGIA 0033-9571 ITA 1 
Druk + online do 
20 adresów IP 

    

 

  

RELIGIOUS & THEOLOGICAL ABSTRACTS 0034-4044 USA 1 Tylko online        

REVUE BENEDICTINE + BULLETIN D HISTOIRE BENEDICTINE (0774-5788) 0035-0893 BEL 1 
Druk 

    

 

  

REVUE BIBLIQUE 0035-0907 BEL 1 Druk        

REVUE DE QUMRAN 0035-1725 BEL 1 Druk +  online        

REVUE DE L' ART 0035-1326 FRA 1 Druk        

REVUE DE L' HISTOIRE DES RELIGIONS 0035-1423 FRA 1 Druk + online        

REVUE DES MUSEES DE FRANCE 1962-4271 FRA 1 Druk        

REVUE FRANCAISE DE FINANCES PUBLIQUES 2257-2813 FRA 1 Druk        

RICERCHE STORICO BIBLICHE [RSB] 0394-980X ITA 1 Druk        

RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO  
2499-2569  
1121-4074 

ITA 1 
Druk +  online 

    

 

  

RIVISTA BIBLICA 0035-5798 ITA 1 
Druk 

    

 

  

RIVISTA DI CULTURA CLASSICA E MEDIOEVALE 0035-6085 ITA 1 
Druk + online z 
dostępem do 20 
adresów IP     

 

  

RIVISTA DI STORIA DELLA CHIESA IN ITALIA    0035-6557 ITA 1 Druk + online        

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO 0035-6727 ITA 1 Druk        

RIVISTA STORICA DELL ANTICHITA 0300-340X ITA 1 Druk        

RÖMISCHES JAHRBUCH DER BIBLIOTHECA HERTZIANA 0940-7855 GER 1 
Druk 

    

 

  

ROMISCHE QUARTALSCHRIFT FUR CHRISTLICHE ALTERTUMSKUNDE UND 
KIRCHENGESCHICHTE OHNE SUPPLEMENT  

0035-7812  GER 1 

Druk 

    

 

  

RUSSIAN HISTORY 0094-288X USA 1 Druk        

RUSSKAJA LITERATURA 0131-6095 RUS 1 Druk        

SAECULUM 0080-5319 GER 1 Druk        

SCIENCE IN CONTEXT 0269-8897 GBR 1 Druk + online        
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SCIENCE TECHNOLOGY & SOCIETY 0971-7218 IND 1 Druk + online        

SCIENCE, TECHNOLOGY, & HUMAN VALUES 0162-2439 USA 1 Druk + online        

SEMITICA 0373-630X FRA 1 Druk        

SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS  1095-7170 USA 1 Tylko online        

SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING 1095-7197 USA 1 Tylko online        

SIAM REVIEW 1095-7200 USA 1 Tylko online        

SIEANS  0136-0108 RUS 1 Druk        

SIXTEENTH CENTURY JOURNAL 0361-0160 USA 1 Druk + online        

SLAVIC AND EAST EUROPEAN JOURNAL 0037-6752 USA 1 Druk  
    

 

  

SOCIOLOGY  (0038-0385)  +  Cultural Sociology (1749-9755) PACKAGE 0038-0385 GBR 1 Druk + online 
    

 

  

SOZIALE WELT  0038-6073 GER 1 Tylko online        

SOZIOLOGISCHE REVUE 0343-4109 GER 1 Tylko online        

SPECULUM: JOURNAL OF MEDIEVAL STUDIES 0038-7134 USA 1 Druk + online        

SPIEGEL DER LETTEREN 
1783-1776  
0038-7479 

BEL 1 Druk + online 
    

 

  

STUDIA CELTICA 0081-6353 GBR 1 Druk        

STYLE 0039-4238 USA 1 Tylko online        

TDR. THE DRAMA REVIEW 1054-2043 USA 1 Druk + online        

TARGET 0924-1884 NLD 1 Druk        

TEACHING PHILOSOPHY 0145-5788 USA 1 Druk + online        

TECHNOLOGY AND CULTURE 0040-165X USA 1 Druk + online        

THEATRALIA.  1576-1754 ESP 1 Druk 
    

 

  

THEOLOGIE UND PHILOSOPHIE 0040-5655 GER 1 Druk        

THEOLOGISCHE LITERATURZEITUNG 0040-5671 GER 1 Druk + online        

THEOLOGY 0040-571X GBR 1 Druk + online        

TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE 0040-7550 NLD 1 Druk  

    

 

  

TIJDSCHRIFT VOOR TAALBEHEERSING 1573-9775 NLD 1 
Tylko online 

    

 

  

TRANSLATION AND INTERPRETING STUDIES 1932-2798 NLD 1 Druk+ online 
    

 

  

TRANSLATION AND LITERATURE 0968-1361 GBR 1 Druk        
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UNA SANCTA 0342-1465 GER 1 Druk        

VETUS TESTAMENTUM 0042-4935 NLD 1 Tylko online        

VIGILIAE CHRISTIANAE 0042-6032 NLD 1 Tylko online        

VIVARIUM [NETHERLANDS] 0042-7543 NLD 1 Tylko online        

VOPROSY JEZYKOZNANIJA 0373-658X RUS 1 Druk + online        

WATER RESEARCH 1879-2448 GBR 1 Tylko online        

WELT DES ORIENTS 0043-2547 GER 1 Druk – Seria        

ZEITSCHRIFT FÜR ALTORIENTALISCHE UND BIBLISCHE RECHTSGESCHICHTE 0948-0587 GER 1 Druk + online 
    

 

  

ZEITSCHRIFT FÜR ÄSTHETIK UND ALLGEMEINE KUNSTWISSENSCHAFT 0044-2186 GER 1 
Tylko online 

    

 

  

ZEITSCHRIFT FÜR DAS GESAMTE HANDELSRECHT UND WIRTSCHAFTSRECHT 
[ZHR] -  ip campus license 

0044-2437 GER 1 
Tylko online 

    

 

  

ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE 0044-2496 GER 1 Druk        

ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTSWISSENSCHAFT ZFG 0044-2828 GER 1 Druk        

ZEITSCHRIFT FUR PAPYROLOGIE UND EPIGRAPHIK 0084-5388 GER 1 Druk + online        

ZEITSCHRIFT FÜR PHILOSOPHISCHE FORSCHUNG 0044-3301 GER 1 Druk + online        

ZEITSCHRIFT FÜR PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN UND PSYCHOTHERAPIE 1438-3608 GER 1 Druk + online 
    

 

  

ZEITSCHRIFT FÜR RECHTSPOLITIK ZRP 0514-6496 GER 1 Druk        

ZEITSCHRIFT FÜR RELIGIONS & GEISTESGESCHICHTE 0044-3441 NLD 1 Druk        

ZEITSCHRIFT FÜR THEOLOGIE UND KIRCHE 0044-3549 GER 1 Druk + online        

Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej 
  

 

  

COMMENTAIRE 0180-8214 FRE 1 Druk        

ELA. ETUDES DE LINGUISTIQUE APPLIQUÉE 0071-190X FRE 1 Druk        

LA RECHERCHE 0029-5671 FRE 1 Druk        

LIRE 0338-5019 FRE 1 Druk        

Biblioteka Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli 
  

 

  

ECONOMIST 0013-0613 GBR 1 Druk        

FOCUS 0943-7576 GER 1 Druk        

 
Maksymalna cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………… zł,(słownie:…………………............................................................... zł),w tym: 
Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi:...........................zł (słownie: ...................................................................................................................... zł) 
Wartość podatku VAT………......……….……………………………………………..………..…..........…... zł (słownie: ................................................................................................ zł) 
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.............................................................                                                                        .....................................................................................         

                (miejscowość i data)                                                                                                        (podpis i pieczątka  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
      ……………………………. 
 (pieczęć firmowa Wykonawcy)                                                                                                Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/087/2019 
                                                                                                                                      

OFERTA WYKONAWCY 
Nazwa Wykonawcy*……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….……... 
Adres siedziby ……………………………………………………………………………..………………………….……………………………………………………………… 
Adres do korespondencji…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nr tel.  ......................................................................................., Nr fax  ....................................................................................... 
E-mail: ................................................................................http://www.…………………………........................................…................. 
NIP  ............................................................................................., REGON  ………………………………………………………………..……………… 
KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...……………. 

dla KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 

INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
1
: 

        mikro przedsiębiorstwo           małe przedsiębiorstwo           średnie przedsiębiorstwo             duże przedsiębiorstwo    
 

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej dla 
Biblioteki Głównej i Bibliotek Specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Biblioteki Wydziału 
Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli na rok 2020 
 
1.Maksymalna cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia (cena ofertowa netto + wartość podatku VAT) wynosi: 
……………………………………… zł, (słownie: ..................................................................................................................... zł),w tym: 
Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………...…….................................................zł,  
(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł) 
Wartość podatku VAT………......……….……………………………………………..………..…..........…... zł,  
(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł) 
 
Zobowiązujemy się do przyjęcia reklamacji w terminie  ......... dni kalendarzowych od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego 
zgłoszenia reklamacyjnego. 
 
Minimalny termin przyjęcia reklamacji wynosi: 1 dzień kalendarzowy od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego zgłoszen ia 
reklamacyjnego. 
Maksymalny termin przyjęcia reklamacji wynosi: 5 dni kalendarzowych od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego zgłoszenia 
reklamacyjnego. 
 
Oferowany przez nas termin dostawy brakujących czasopism lub wymiana egzemplarzy na wolne od wad w  wyniku uznania reklamacji 
wynosi ……………. dni roboczych. 
 
Minimalny termin dostawy brakujących czasopism lub wymiana egzemplarzy na wolne od wad w  wyniku uznania reklamacji wynosi: 3 dni 
robocze od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego zgłoszenia reklamacyjnego. 
Maksymalny termin dostawy brakujących czasopism lub wymiana egzemplarzy na wolne od wad w  wyniku uznania reklamacji wynosi: 8 
dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego zgłoszenia reklamacyjnego. 
 
2.Oświadczamy, że w zaproponowanej przez nas cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji oraz czynniki cenotwórcze 
związane z realizacją zamówienia. 
3.Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ. 
4.Zapewniamy spełnienie wszystkich wymagań dotyczących realizacji zamówienia, wskazanych w Załączniku pn. Opis przedmiotu 
zamówienia wraz z wyceną. 
5.Zamówienie wykonamy samodzielnie/wykonanie następujących zadań powierzymy podwykonawcom:*               

Lp. Firma podwykonawcy 
Część zamówienia, jaka zostanie powierzona 

podwykonawcy** 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka 

zostanie powierzona podwykonawcy 

1    

2    

6.Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ. 
7.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

                                                           
1 Zaznaczyć właściwe 
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8.Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy 
się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej  do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach. 
9.Jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych krajowych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 oraz z 2018 r. poz. 1243) i pozwolą na to przekazane dane identyfikacyjne, oświadczamy, iż wyrażamy 
zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego z tych baz danych  oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy 
składającego ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
10.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

2
 wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
11.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w Rozdziale XXI SIWZ dotyczącymi przetwarzania danych osobowych 
Wykonawcy. 
12.Komplet składanych dokumentów stanowią  następujące pozycje: 
1)…………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………… 
3)…………………………………………………………………………………………… 
 
         * niepotrzebne skreślić       
       ** wypełnić jeżeli dotyczy 

 

.............................................................                    ..........................................................................        
                (miejscowość i data)                                                               (podpis i pieczątka  osoby/osób uprawnionych   
                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/087/2019 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) , zwanej dalej „ustawą Pzp” 
Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..………. 
KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...………., 
NIP - .........................................................................................., REGON - .........................................................................., 
Reprezentowany przez :  ………………………………..….......................................................………………….……………………………..………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Dostawa z 
prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej dla Biblioteki Głównej i Bibliotek Specjalistycznych 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Biblioteki Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli na rok 
2020, oświadczam, co następuje: 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
I. OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT NIE PODLEGAM WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

5) W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp wykluczy: 

1)  wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia 
ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;  

2)  wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769); 

3)  wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano 
za przestępstwo, o którym mowa w  art. 24 ust. 1 pkt 13) ustawy Pzp;  

4)  wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

5)  wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 
przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów;  

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, 
mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

7)  wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, 
mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

8)  wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba 
wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w 
przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny  
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

9)  wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

10)  wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na 
podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);  

11)  wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

12)  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6) Ponadto Zamawiający - na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 4) i pkt 8)ustawy Pzp - przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy: 
a)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. poz. 498 za zm.); 
b)który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie 
zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
c)który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy 
Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z  
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

3)Jeżeli dotyczy: Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 
24 ust. 5 pkt 1) i pkt 4) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 
podjąłem następujące środki naprawcze: 
………………….……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………  
…..…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...… 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (jeżeli dotyczy) 
II. OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT SPEŁNIAM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONE PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO W ROZDZIALE V UST. 1 PKT 2) SIWZ 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania: 
1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
3)zdolności technicznych lub zawodowych. 

2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ROZDZIALE V 
ust. 1 pkt 2) SIWZ , polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...…….. 
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...……..  

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu - podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG). 

 
DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW (jeżeli dotyczy) 

III.  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 
1. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………….…………………………………………………….…………………….……………  
 ………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…..……………………………………  
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
        nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z 
pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

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

                (miejscowość i data)                                                            (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych  
                                   do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
WZÓR UMOWY 

 
UMOWA NR ………………………………………………..………………. 

zawarta w dniu ……...................  w Lublinie, pomiędzy:  
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064 –  zwanym 
dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez: 
.............................................................................................................................................................................................. 
a 
............................................................................................................................................................................................... NIP 
.............................................., REGON .............................................  - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowanym przez: 
.............................................................................................................................................................................................. 
a  wspólnie zwanymi  dalej „Stronami.” 
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 
10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą Pzp, (oznaczenie sprawy: AZP-240/PN-p30/087/2019), została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1.Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, jakim jest sukcesywna dostawa czasopism zagranicznych 
– w większości w formie drukowanej, a w kilkudziesięciu przypadkach również w formie dostępu on-line – w prenumeracie rocznej na rok 
2020 dla Biblioteki Głównej i Bibliotek Specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Biblioteki 
Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli wraz z wniesieniem do wskazanych miejsc.  
2.Tytuły zamówionej prasy dostarczanej do Zamawiającego oraz liczba egzemplarzy muszą być zgodne z wykazem przedstawionym w 
Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  
3.Wykonawca gwarantuje przejęcie bezpłatnej administracji, zamówień i reklamacji w celu umożliwienia dostępu do czasopism w wersji 
on-line. 
4.Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1)SIWZ, jej modyfikacje i wyjaśnienia, 
2)Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną, 
3)Oferta Wykonawcy. 

§ 2 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią bazą i środkami do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 3 
TERMIN REALIZACJI 

Zamówienie podlega realizacji sukcesywnie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., z tym zastrzeżeniem, iż zamówienie będzie realizowane od 
ukazania się pierwszego numeru czasopisma za 2020 r. do skompletowania pełnego rocznika, jednak nie dłużej niż do 30.06.2022 roku. W 
terminie tym Wykonawca bezwzględnie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłego i nieprzerwanego dostępu on-line do wszystkich 
czasopism, których dotyczy ten wymóg. 

§ 4 
WARUNKI REALIZACJI 

1. Wymagane miejsca dostaw – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawę z największą starannością. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego dostarczania czasopism drukowanych i on-line od numeru pierwszego do ostatniego 
należącego do prenumeraty roku 2020. Czasopisma w wersji papierowej winny być zapakowane i zaadresowane dla poszczególnych 
jednostek organizacyjnych i dostarczone oddzielnie do każdej ze wskazanych Bibliotek regularnie, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do czasopism on-line z chwilą ukazania się aktualnego numeru czasopisma. 
4. Wymagane warunki dostawy: 
1) Każda przesyłka powinna zawierać specyfikację dostawy, tj. dostarczane tytuły, ich ilość oraz kolejny numer. 
2)Zamówione pozycje powinny być dostarczone do jednostek organizacyjnych Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach, 
odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem czynników atmosferycznych. W przypadku uszkodzeń, 
zabrudzeń, zamoknięć prasy, Zamawiający ma prawo żądać wymiany na egzemplarze bez wad, nie później niż przy kolejnej dostawie. 
3)Zamawiający będzie dokonywał składania reklamacji faksem na numer .......................................... lub drogą elektroniczną:  
.................................................... 
4) Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia faksem lub drogą elektroniczną w terminie ..... dni kalendarzowych przyjęcia zgłoszonej 
przez Zamawiającego reklamacji i natychmiastowego wszczęcia procesu reklamacyjnego u Wydawcy łącznie z udzieleniem odpowiedzi o 
sposobie jego przeprowadzenia. Brak odpowiedzi ww. terminie uważa się za uznanie reklamacji. 



  
 
 
 

32 
 

 

Dział Zamówień Publicznych 

5)Wykonawca zobowiązuje się  w terminie ……………. dni roboczych, od uznania reklamacji, dostarczyć brakujące egzemplarze czasopism lub 
egzemplarze czasopism wolnych od wad. 
6)Dostawa czasopism drukowanych musi być realizowana w trybie dostawy skonsolidowanej, tzn. przesyłki muszą być kontrolowane i 
rejestrowane przez Dostawcę i dystrybuowane z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 
7)Dostarczenie czasopism powinno być realizowane transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązany 
jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. Czasopisma dostarczane będą do wnętrza budynków do rąk pracownika 
Zamawiającego. 
8) W przypadku, gdy w okresie prenumeraty Wydawca zaprzestanie wydawania poszczególnych pozycji czasopism objętych zamówieniem, 
przedmiot zamówienia i wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie. 
9)Obligatoryjnie w terminie 5 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje, związane z 
wszelkimi zmianami w zakresie realizowanej w danym roku prenumeraty.  
10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmiany zamówienia w okresie realizacji prenumeraty na warunkach opisanych w 
SIWZ. 
11)Zmiany, o których mowa w pkt 9, nie mogą spowodować przekroczenia wartości brutto przedmiotu umowy wymienionej  
w § 5 ust. 1, przy czym dostawa dodatkowego egzemplarza czasopisma powinna nastąpić nie później niż w najbliższej możliwej dostawie. 
12) Zmiany w zamówieniu nie mogą zmniejszyć ilości dostarczanych tytułów poniżej 60% ich wartości w okresie obowiązywania umowy. Z 
tytułu zmniejszenia wielkości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne prawa do rekompensaty na co Wykonawca wyraża zgodę.  
13)Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilości odbiorców i ich adresów na zasadach określonych w SIWZ. Modyfikacja ta 
nie stanowi podstawy do zmiany umowy. O każdorazowej zmianie miejsca dostawy Zamawiający poinformuje – z należytym 
wyprzedzeniem – Wykonawcę pisemnym zawiadomieniem.   
14) Wykonawca gwarantuje dostarczenie wszystkich wydań czasopism, jakie się ukażą, określonych w swojej ofercie. 
15)W razie braku zamówionego tytułu Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację, po której Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
brakujące egzemplarze w najbliższej możliwej dostawie, jednak nie później niż do końca trwania umowy (z wyłączeniem tytułów 
opóźnionych wydawniczo). 
16)Zamawiający dopuszcza realizację części przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym niż planowany termin dostawy tylko w 
przypadku, jeśli to opóźnienie wynika z przyczyn technicznych, spowodowanych cyklem wydawniczym. W przypadku opóźnień w wydaniu 
numerów objętych planami wydawniczymi na rok 2020 poza 31.12.2020 r., zobowiązania Wykonawcy zachowują ważność, aż po 
wykonanie kompletu dostaw i przedstawienie za nie faktur. W przypadku zaistnienia opóźnień wydawniczych sięgających poza 30.06.2022 
roku Zamawiający rezygnuje z zamówionego tytułu i prosi o wystawienie stosownych FV korygujących najpóźniej do dnia 31.12.2022 r. 

§ 5 
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

1.Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy na maksymalną kwotę brutto (z 
VAT) ...................... PLN (słownie złotych: ......................................................................................... PLN) 
- wartość netto: ........................ PLN (słownie złotych: ........................................................................................... PLN) 
- wartość podatku VAT: ....................... PLN (słownie złotych: ........................................................................................... PLN) 
2.Wykonawca gwarantuje stałe ceny brutto dla poszczególnych pozycji czasopism, zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w całym 
okresie jej obowiązywania. Ewentualna zmiana kursu walut lub zmiana w zakresie podatków nie może być podstawą do zmiany ceny. 
3.Wynagrodzenie to odpowiada przewidywanemu do wykonania zakresowi dostaw, określonych w ofercie Wykonawcy. Z tytułu 
zmniejszenia wielkości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne prawa do rekompensaty.  

§ 6 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.Ratalne płatności na podstawie faktur regulowane będą w następujących terminach obejmujących odpowiednio:  
I rata: do 30 marca – 50% wartości brutto zamówienia rocznego;  
II rata: do 30 czerwca – 30% wartości brutto zamówienia rocznego; 
III rata: do 31 grudnia – 20% wartości brutto zamówienia rocznego; 
płatne przelewem z 30-dniowym terminem płatności. 
2.Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr ....................................... Bank ............................ . 
3.Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu płatności.  
4.Za datę dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5.W przypadku, gdy w okresie prenumeraty Wydawca zaprzestanie wydawania poszczególnych pozycji czasopism objętych zestawieniem 
przedmiot zamówienia oraz wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej korekcie. 
6.Koszty przesyłki zawarte są w cenie prenumeraty. 

§ 7  
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części, jeżeli:  
1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub  
bezpieczeństwu publicznemu; 
2)Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego pod 
rygorem nieważności;  
3)Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości wykonywanych dostaw;  
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4)Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy lub nie kontynuuje jej pomimo dodatkowego, złożonego na piśmie 
wezwania Zamawiającego i upływu wyznaczonego w nim terminu; 
5)zostanie orzeczone zajęcie majątku Wykonawcy uniemożliwiającego mu należyte wykonanie umowy lub zostanie złożony wniosek o 
ogłoszenie upadłości Wykonawcy, wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego lub w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte 
postępowanie likwidacyjne; 
2.W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3)-4), Zamawiający wzywa Wykonawcę do zaniechania naruszeń, a po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na ich usunięcie, może w terminie 7 dni odstąpić od umowy.  
3.Odstąpienie od umowy w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-5) może nastąpić w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za 
dostawy wykonane do dnia odstąpienia od umowy.  

§ 8  
ROZWIAZANIE UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, jeżeli:  
1) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy;  
2) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania 
egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy;  
3) pomimo uprzedniego 2-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca uporczywie nie wykonuje dostaw 
zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel 
Zamawiającego; 
4) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 
5) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
2. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o jej przyczynie. 
3. Uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem umowy ponosi Strona, z winy której nastąpiło rozwiązanie umowy.  

§ 9 
KARY UMOWNE 

1.Zamawiający zastrzega sobie kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
2.Za każdorazowe naruszenie w zakresie ustalonych terminów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto każdego dostarczonego z opóźnieniem danego czasopisma za każdy 
rozpoczynający się dzień opóźnienia. Jeżeli brakujące czasopismo nie zostanie dostarczone w terminie najbliższej dostawy od dnia upływu 
ustalonego terminu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu dodatkową karę umowną w wysokości 20% wartości tego rodzaju czasopisma, z  
uwzględnieniem liczby egzemplarzy czasopisma. 
3.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2)-4), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1. 
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego od Wykonawcy, przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 
5.Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 
6.W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy wartość 20% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, 
Zamawiający może wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o naliczeniu ostatniej kary umownej, bez zachowania 
dodatkowego terminu wypowiedzenia. 
7.Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
8.Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni,  
w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w 
ust. 7. 
9.W przypadku niezapewnienia dostępu on-line do prenumerowanych czasopism przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu karę 
umowną, która będzie naliczana dla konkretnego tytułu czasopisma proporcjonalnie do liczby dni braku dostępu on-line w stosunku do 
ceny rocznej tego tytułu czasopisma (z wyjątkiem przerw technicznych leżących po stronie Wydawcy, o których Wykonawca będzie 
informował Zamawiającego drogą elektroniczną na adres: nie później niż 24 godziny przed ich wystąpieniem). Podstawą do naliczania kar 
będą reklamacje składane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do doręczania 
Zamawiającemu na adres: dokładnej historii realizacji reklamacji do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w której opisane będą: 
data i przyczyny niezapewnienia dostępu on-line, podjęte działania oraz data przywrócenia dostępu on-line.  
10.W przypadku, gdy Wydawca łączy cenę on-line z ceną druku, kary za brak dostępu on-line, będą naliczane od podanej ceny za wersję 
drukowaną. 

§ 10 
ZMIANA UMOWY 

1.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, 
zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Pzp i na warunkach określonych w SIWZ i w niniejszej Umowie.  
2.Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy i może dotyczyć: 
a) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 
aktualnego stanu prawnego; 
b) zmiany częstotliwości wydawania czasopism dokonanych przez ich Wydawcę, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 
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c) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i obniżenie ceny w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprzydatności danego 
czasopisma, zaprzestanie wydawania poszczególnych pozycji czasopism, udostępnienie tytułu w formie Open Access lub możliwość 
korzystania z niego w ramach licencji narodowej czy kupowanej przez Uniwersytet bazy, zmiana ilości odbiorców; 
d) przypadku przerw technicznych, leżących po stronie Wydawcy – uniemożliwiających dostęp do czasopism w wersji elektronicznej, 
trwających dłużej niż 30 dni, liczonych od momentu ich udokumentowanego wystąpienia, kwota należności zostanie odpowiednio 
zmniejszona. Wykonawca pomniejszy ją o wartość obliczoną według wzoru: a=b*c, gdzie: a – wysokość korekty; b – ilość dni bez dostępu 
do wersji online; c – średni koszt dostępu za dzień liczony jako iloraz ceny dostępu za cały rok przez ilość dni w roku, i wystawi z tego tytułu 
FV korygującą najpóźniej 3 miesiące od momentu stwierdzenia zakończenia przerwy Ustalenia mają zastosowanie także w przypadku 
czasopism, do których dostęp on-line jest oferowany przez Wydawcę nieodpłatnie w ramach pakietu „print + on-line” 
e) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
f) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły wyższej rozumianej jako 
zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania  
o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi 
publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe; 
g) zmian wynikających z art. 142 ust. 5 pkt 2) oraz 3) ustawy Pzp; 
h) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 
restrukturyzacji  lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa pod warunkiem, że nowy Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy. 
3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające 
opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 
4. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga 
sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o 
zmianie adresu z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 pkt h) Umowy. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone 
na piśmie i dostarczone drugiej stronie. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że 
wszelkie doręczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej Umowie uważa się za skuteczne. 
5. Zmiana osób wskazanych w § 11 ust. 5 i 6 niniejszej umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie danych teleadresowych osób. Zawiadomienie uważa się za skutecznie 
doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie.  
6. Zmiana adresów i / lub nazw jednostek organizacyjnych przedstawionych w Załączniku nr 1 do Umowy nie stanowi zmiany treści umowy i 
nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

§ 11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Wszelkie załączniki sporządzone do umowy stanowią jej integralną część. 
2.W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo zamówień publicznych, 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych. 
3. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia powstałych sporów w związku z realizacją niniejszej Umowy. 
4.W razie zaistnienie sporu sądowego, strony poddają jego rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo Sądowi w Lublinie, wg prawa polskiego. 
5.Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego są: 

........................... tel: …………………….., faks: …………………….., e-mail: …………………….. 
Osobami koordynującymi wykonanie przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego są: 

........................... tel: …………………….., faks: …………………….., e-mail: …………………….. 
6.Osobami koordynującymi wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy są 

........................... tel: …………………….., faks: …………………….., e-mail: …………………….. 
7.Strony zobowiązują się do pisemnego powiadamiania się o zmianach organizacyjnych, mogących mieć wpływ na realizację umowy. 
Zmiana organizacyjna nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu. 
8.Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający, a jeden – Wykonawca. 
9.Zamawiający w przypadku konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu objętym niniejszą umową, 
zobowiązuje się do zawarcia z Wykonawcą odrębnej umowy o treści i na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.  

Załączniki do umowy: 
1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną – Załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy 
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
                 ………………………………….        ……………………………… 
                        Zamawiający              Wykonawca 
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Załącznik nr 4 do umowy 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU NR .........….. 
DO UMOWY NR …..................…… Z DNIA …..…….....…… 

DO FAKTURY NR .......................................... Z DNIA ............................... 
 
W dniu ………...………………………... dokonano odbioru dostawy, zrealizowanej na podstawie umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr AZP-240/PN-p30/087/2019, 
pn. Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej dla Biblioteki Głównej i Bibliotek 
Specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Biblioteki Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej 
Woli na rok 2020, według zamówienia jednostkowego złożonego w dniu……………………………………………………….. .  
 
Odbioru dokonano od  

................................................................................................................................... 
     (podać nazwę Wykonawcy) 
   dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
 
Komisja stwierdza zgodność/niezgodność* wykonania zamówienia z w/w umową. 
 
Uwagi Komisji: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..................................
.……………………………………………………………………..................................…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

PODPISANO: 
 
 
 

    Przedstawiciele Wykonawcy:                                 Przedstawiciele Zamawiającego: 
   1……………...….…………                                1…………………....…………  
   2……………....……………                               2…………………....………… 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/087/2019 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” 
 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
(składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w 

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 
 

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..………. 
KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...………., 
NIP - ..........................................................................................., REGON - .........................................................................., 
Reprezentowany przez :  ………………………………..….......................................................………………….……………………………..………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Dostawa z 
prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej dla Biblioteki Głównej i Bibliotek Specjalistycznych 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Biblioteki Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli na rok 
2020 , oświadczam/-my, co następuje: 

☐ nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 369 ze zm.) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu; 

☐ należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 369 ze zm.) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu: 
1) nazwa podmiotu (wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..; 
2) nazwa podmiotu (wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..; 
3) nazwa podmiotu (wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..; 
(rozszerzyć listę w razie potrzeby) 
Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

.............................................................                            ..................................................................         
                (miejscowość i data)                                                            (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych  
                                   do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW 

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..………. 
KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...………., 
NIP - ..........................................................................................., REGON - .........................................................................., 
Reprezentowany przez :  ………………………………..….......................................................………………….……………………………..………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. 
Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej dla Biblioteki Głównej i Bibliotek 
Specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Biblioteki Wydziału Zamiejscowego 
KUL w Stalowej Woli na rok 2020 
 

Oświadczam/my, co następuje: 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie wykonałem/liśmy wykonuję/jemy dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności 
technicznej lub zawodowej dotyczącego doświadczenia opisanego w SIWZ: 

Lp. Przedmiot zamówienia Wartość brutto zamówienia 
(zł) 

Data wykonania Zamawiający 
(pełna nazwa 

i dokładny adres) Data rozpoczęcia Data zakończenia 

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane/są wykonywane  należycie. 

 

.............................................................                         ..................................................................         
                (miejscowość i data)                                                            (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych  
                         do reprezentowania Wykonawcy) 
 


