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nr sprawy  PN 3/2012 

ZAMAWIAJĄCY   

Nazwa  Miejska Biblioteka Publiczna 

Ulica; nr Grodzka 3 

Kod; miejscowość 76-200 Słupsk 

tel; fax 059 8427201 / 059 8405852 

NIP 839-17-89-928 

Nazwa Banku  BRE BANK S.A. 

Nr rachunku 18 1140 1153 0000 2179 7400 1001 

e-mail: administracja@mbp.slupsk.pl 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz 

z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484) – tekst ujednolicony na dostawę: 

 

 

aparatu cyfrowego z obiektywem i oprogramowania 

 
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

 
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzial-

ność za wykonanie umowy.  

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezen-

towania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawar-

cia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

 

 

 

 

                

 

 

    

 

 

 

Słupsk, dnia 05.07.2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
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1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zuży-

cia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie. 

2. Wymieniony poniżej sprzęt powinien być fabrycznie nowy oraz powinien posiadać  instrukcje 

obsługi w języku polskim lub angielskim. 

3. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Dostawa aparatu cyfrowego z obiektywem i oprogramowania 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na: 

Opis odpowiednich części zamówienia : 

 

Część 1 – APARAT CYFROWY + OBIEKTYW  STAŁOOGNISKOWY - kpl. 1  

 
CPV – 38651000-3 

 

Nazwa elementu 

 

 

Wymagane parametry techniczne 

 

Tak/Nie 

Oferowa-

ne para-

metry 

 

1. 

 

Lustrzanka  cyfro-

wa 

Aparat fabrycznie nowy wraz z akumulatorem, 

zasilaczem, oraz kartą pamięci nie mniejszą niż 8 

GB, oprogramowaniem i instrukcją. Aparat musi 

współpracować z oprogramowaniem METIS EDS 

ALFA  

  

 

2. 

 

Rozmiar matrycy 

 

Full Frame 
  

 

3. 

 

Efektywna liczba 

pikseli 

 

nie mniej niż 20 mln 
  

 

4. 

 

Funkcja dodatkowa 

 

LIVE VIEW  
  

 

5. 

 

Gwarancja  

 

nie krótsza niż 24 miesiące.  
  

 

6. 

 

Termin dostawy  

 

Do 3 tygodni. 
  

 

7. 

 

Inne 

 

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy.  
  

 

1. Obiektyw MACRO 
Obiektyw fabrycznie nowy stało ogniskowy, w pełni 

kompatybilny z aparatem  
  

 

2. 

 

Ogniskowa 

 

Nie mniejsza niż 50 mm nie większa niż 135 mm   

 

3. 

 

Światłosiła 

 

Nie mniejsza niż 2,8 
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4. 

Minimalny otwór 

przesłony 

 

Nie mniejszy niż 22 
 

 

 

 

 

5. 

 

Skala odwzorowania 

 

Przy minimalnej odległości nie mniejsza niż 1:1 
 

 

 

 

 

 
 

6. 

 

Gwarancja 

 

nie krótsza niż 24 miesiące. 
  

 

7. 

 

Termin dostawy  

 

do 3 tygodni 
  

 

8. 

 

Inne 

 

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy.  
  

 

 

 

Część 2 – OPROGRAMOWANIE  

 

CPV – 48710000-8 

 

 
Nazwa ele-

mentu 

Wymagane parametry techniczne Tak/Nie Oferowane 

parametry 
 

Oprogramowanie 
Aktualizacja posiadanej licencji: Symantec Backup Exec 
QuickStart  2010 do wersji SYMC BACKUP EXEC 2012 
SERVER WIN PER SERVER BNDL STD LIC GOV BAND S 
BASIC (lub nowa licencja).  

  

 
Inne 

Minimum roczna pomoc techniczna i aktualizacje powyż-
szego oprogramowania. 

 

  

 

 

1. Informacje dodatkowe: 

- Wykonawca dostarczy sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego 

się na terenie miasta Słupska, przy czym powiadomi o terminie tej dostawy najpóźniej na 2 

dni przed terminem dostawy. 

- Wykonawca dostarczy również dokumenty dotyczące sprzętu, a mianowicie: certyfikaty 

jakości, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim lub angiel-

skim, instrukcje dotyczące eksploatacji. 

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy: 

- W przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu wskazanego 

w formularzu oferty z powodu braku jego dostępności na rynku, co zostanie potwierdzone 

przez jego producenta, dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu o parame-

trach technicznych nie gorszych i cenie nie wyższej niż określone w SIWZ i ofercie. W takim 

przypadku Wykonawca obowiązany jest uprzednio każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu 

stosowne dokumenty (oświadczenie producenta, opinia o nie gorszych parametrach technicz-

nych sprzętu zamiennego niż zaoferowany w ofercie). Zamiana zaoferowanego sprzętu wy-

maga zgody Zamawiającego, którą Zamawiający udzieli niezwłocznie, gdy otrzyma wymaga-

ne dokumenty. Zamawiający nie może wyrazić zgody na zamianę sprzętu jeżeli parametry 

techniczne zaoferowanego sprzętu zamiennego będą gorsze niż sprzętu wynikającego z ofer-

ty, w szczególności parametry zamiennego sprzętu będą gorsze (słabsze) niż wynikające z 

warunków określonych przez Zamawiającego w SIWZ. 
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3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z 2 części zamówienia. Zamawiający dokona 

oceny i wyboru ofert dla każdej z części z osobna. 

4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających  

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

5.  Oferty wariantowe  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Umowa ramowa  

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.  

7. Dynamiczny system zakupów  

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

 

 
I .TERMINY 

1) Termin wykonania zamówienia  

  - do 3 tygodni licząc od dnia podpisania umowy. Zamawiający może przedłużyć termin re-

alizacji umowy w przypadku wystąpienia istotnych przeszkód w dotrzymaniu terminu nieza-

leżnych od wykonawcy i zamawiającego. 

 
II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. l  ustawy Pzp: 

l. l. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

l. 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie o wykonania zamówienia. 

l. 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamó-

wienia. 

l.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków 

określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci 

wykonawcy wspólnie. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu 

dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na po-

tencjał  innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 

dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy Pzp. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony 

w pkt. 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 

Należy wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom, także podać nazwy (firmy) proponowanych podwykonawców  

 
III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WY-

KONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO-

STĘPOWANIU:  

A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy 

załączyć: 

1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 

22.ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru na zał. nr 2 do SIWZ (oryginał); 
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W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 składa 

co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na po-

tencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wyko-

nawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące doku-

menty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonaw-

cę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji: 

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, 

o których mowa w art. 24 ust. l ust. Pzp, wg wzoru na zał. nr 3 do SIWZ (oryginał); 

2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy; 

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że 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. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że; 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odro-

czenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wła-

ściwego organu. 

Dokumenty, o których mowa w lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-

mieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem za-

wierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyj-

nym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione z odpo-

wiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wy-

konawców oddzielnie. 

 

IV. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego pisemną prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczest-

nikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie internetowej ( www. mbp.slupsk.pl), pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie  treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze  oświadczenie zamawiające-

go. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści 

SIWZ. 
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4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest nie-

zbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania 

ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na 

stronie internetowej (www.mbp.slupsk.pl)  

 

 

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

 

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. 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. 

 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

 

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

2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wy-

konawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z 

innych dokument6w załączonych przez wykonawcę. 

4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 

musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to 

musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający 

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

na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polsko-

języczna jest wersją wiążącą . 

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

7. Zaleca się, by każda zawierająca jakiekolwiek treści strona oferty była podpisana lub parafowana 

przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreśle-

nie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez wyko-

nawcę. 

8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści ofer-

ty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie 

mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą 

,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003r. nr 153 poz. 1503) i dołączone do 

oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przed-

siębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologicz-

ne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 

kt6rych przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowo-

duje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

12. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

13. Na ofertę składają się: 

a) formularz oferty (wzór zał. nr 1); 

b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1wg załączonego wzoru (wzór zał. nr 2); 

http://www.mbp.slupsk.pl/
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c) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. l ustawy Pzp (wzór zał. nr 3); 

d) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; 

e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w calo6ci wykonania decyzji 

właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

dokument , z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do 

reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

 

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego  w Słupsku, przy ul. Grodzkiej 3 w Sekreta-

riacie, w terminie do dnia 16.07.2012 roku, do godziny 10:00. Godziny pracy sekretariatu: od ponie-

działku do piątku od 7:00 do 15:00. 

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonaw-

cy, zaadresowaną na adres Miejska Biblioteka Publiczna, 76-200 Słupsk, ul. Grodzka 3 oraz opisane: 

nazwa (firma) wykonawcy, adres wykonawcy , „Dostawa aparatu cyfrowego z obiektywem i 

oprogramowania”, „Nie otwierać przed dniem 16.07.2012r. do godz.10:15”. 
3. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 

wykonawcy bez otwierania. 

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

pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed ter-

minem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich sa-

mych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA". Ko-

perty oznaczone ,,ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził 

zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofa6 się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z 

napisem na kopercie ,,WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierw-

szej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi 

zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT: 

 

l. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Grodzkiej 3 w Słupsku w pokoju nr 1,w 

dniu 16.07.2012 r. o godzinie 10:15. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfi-

nansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje doty-

czące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nie-

obecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia 

ofert na pisemny wniosek wykonawcy. 

 

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY : 

 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i 

pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne 

upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza oferty i określenia w nim: 

- Część 1  - ceny brutto za dostawę aparatu cyfrowego + obiektyw stałoogni  

skowy kpl.1 

- Część 2  - ceny brutto za dostawę oprogramowania - 1 szt. 
 
3. Cena brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez wykonawcę na podstawie 

wypełnionego formularza, jest to suma kwot odpowiednich pozycji w poszczególnych częściach. 

4.Zarówno ceny w poszczególnych pozycjach , jak i cena brutto za realizację całego zamówienia, po-

winny być podane w złotych polskich liczbowo i powinny zawierać wszystkie koszty związane z do-

stawą towaru do siedziby zamawiającego. Ponadto cena brutto za realizację całego zamówienia po-

winna być podana słownie. 

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSO-

BU OCENY OFERT: 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za 

realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi prawa i podanej w ,,Formularzu oferty" (zał. nr 1) 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), obejmującą realizację po-

szczególnych części zamówienia . 

 
XI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

l. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego wymaganiom określonym w ustawie Pzp 

oraz w niniejszej specyfikacji oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w 

ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru. 

2. O odrzuceniu ofert(-y) zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w 

przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy 

złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 

pkt. 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na stronie internetowej 

(www.mbp.slupsk.pl ) i w swojej siedzibie na ,,Tablicy ogłoszeń". 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-

dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 

 

XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO : 

 

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum ( tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 

ustawy Pzp) - zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpra-

cę tych wykonawców. 

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY: 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
XV.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WY-

KONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują: 
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- pisemnie, 

- faksem, 

- drogą elektroniczną. 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiado-

mienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żąda-

nie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się: 

Barbara Kosatko  

Stanowisko – kierownik Dz. Adm.- Gosp. 

tel. 59 8405851, 
W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia należy kontaktować się: 

Część 2 i 3 - Maciej Brodacki  

Stanowisko – specjalista informatyk 

Tel. 59 8405832 

Część 1 - Sławomir Żabicki 

Stanowisko – specjalista ds. digitalizacji 

Tel. 59 8405833 
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia "Formularza ofertowego" i określenia w nim 

ceny. Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostawy przedmiotu 

zamówienia. 

Wszystkie wartości określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy 

i nie będą podlegały podwyższeniu. Ceny jednostkowe i ostateczna cena oferty winny być 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku 

od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.  

1) Oczywiste omyłki 

Zamawiający poprawi w tekście oferty:  

- oczywiste omyłki pisarskie 

- oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ustawy prawo zamówień pu-

blicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofer-

ty. 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawiera: 

- omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 

ustawy lub błędy w obliczeniu ceny, 

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na popra-

wienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. 

2) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą 

Rozliczenia będą prowadzone tylko w złotych polskich. 

XVII. Kryteria i sposób wyboru oferty  

1) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;  

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami – najniższa 

cena.  

Opis kryteriów:  

Najniższa cena; 

Punkty będą przyznawane według następujących zasad: 

KRYTERIUM - cena całkowita podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT) 

cena oferowana minimalna brutto 

Cena = ----------------------------------------------- 100 pkt x % 

cena badanej oferty brutto 
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2) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

3) Odrzucenie oferty 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 

89 ust.1, oraz art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający 

określi miejsce i termin zawarcia umowy. 

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia prze-

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

związania ofertą. 

 
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKO-

NAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  

 

1) Postanowienia ogólne określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych przy-

sługują Wykonawcom i innemu podmiotowi, a także (wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 

SIWZ – przed upływem terminu składani ofert) organizacjom zrzeszającym Wykonawców 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiające-

go przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w postaci: 

1. Odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postę-

powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zo-

bowiązany na podstawie ustawy- do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej jedynie w zakresie 

opisanym w art. 180 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz 

2. poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej 

przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, 

na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych, 

3. skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, na orzeczenie Krajo-

wej Izby Odwoławczej. 
 

XIX. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA: 

Dokumentację przetargową stanowią: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

2. Wzór umowy. 

3. Formularz oferty. 

4. Druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp,  

5. Druk oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp,  
        

 

 

 
                    ZATWIERDZAM 

  

 

 

    ………………………………………………….. 

              data i podpis kierownika jednostki 
SPORZĄDZIŁ:  

Barbara Kosatko 
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Załącznik nr 1 

PN 3/2012 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres*: .................................................................................. 

TEL.* .........…………................………………………………………………. 

REGON*: …………………................………………………………………… 

NIP*: …………………………………................……………………………… 

FAX*………………………………………….................................................. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

ul. Grodzka 3 

76-200 Słupsk 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatu cyfrowego z 

obiektywem i oprogramowanie 
 oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istot-

nych Warunków Zamówienia. 

1.Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na 

następujących warunkach:  

Część  1 

wartość netto..........................................   ................................................................ zł (słownie: 

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

VAT ..................................................................... zł (słownie:.................................................... 

...........................................złotych) wartość brutto ................................................................ zł 

(słownie: ........................................................................................................................ złotych)  

 

Część 2 

wartość netto..........................................   ................................................................ zł (słownie: 

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

VAT ..................................................................... zł (słownie:.................................................... 

...........................................złotych) wartość brutto ................................................................ zł 

(słownie: ........................................................................................................................ złotych)  

 

 
Cena brutto za realizację całego zamówienia – zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i okresem trwania umowy wynosi   ................................................... zł słownie:  

……….………………………………………………………………………………………………..zł 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzy-

maną od zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowa-

nia i złożenia niniejszej oferty. 
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3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu termi-

nu składania ofert. 

4. Oświadczamy, iż przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w czę-

ści ……………. . Oświadczamy, iż  nie przewidujemy powierzenia podwykonawcom realiza-

cji zamówienia. ** 

5. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stano-

wiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konku-

rencji. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi  

w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się,  

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warun-

kach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

7. Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 

8.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

9. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do: 

Imię i nazwisko 

……………………………………………………………….. 

Adres:………………………………………………………… 

Telefon…………………….. fax……………………………. 

E-mail ………………………………………………………… 

 

 

 

_________________ dnia ___ ___ 2012 roku 

 

_______________________________ 

                                                                       podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
                                                                                     do reprezentowania Wykonawcy 

 
Informacja dla Wykonawcy: 

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z 

dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 

*   w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika  Wykonawcy 

** niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

 
PN 3/2012 
 
 
OŚWIADCZENIE 

 
My, niżej podpisani  

 

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

 

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

 

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)  

 

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

 

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

 

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

 

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych w zakresie:  

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;  

2. posiadania wiedzy i doświadczenie do wykonanie zamówienia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

______________, dnia ____________2012 r. 

 

 

                                                                               

_______________________________ 

                                                                       podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
                                                                                     do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

 
PN 3/2012 

 

OŚWIADCZENIE 
 

My, niżej podpisani  

 

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

 

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

 

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)  

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 
______________, dnia ____________2012 r. 

 

 

                                                                               

_______________________________ 

                                                                       podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
                                                                                     do reprezentowania wykonawcy 
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PROJEKT UMOWY do PN 3/2012 

 

UMOWA NR   /2012 

 

zawarta w dniu ..............2012 r. pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku, 

ul. Grodzka 3 

76-200 Słupsk NIP 839-17-89-928; REGON   000282197  reprezentowaną przez : 

dyrektora  -  Teresę Gawlik   

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  

 

a firmą .......................................................................................................................................... 

NIP.................................. ; REGON ................................................... 

reprezentowaną przez: .............................................................................. 

 

 

zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą, wyłonionym w wyniku przeprowadzone-

go postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamó-

wień Publicznych  (t. jedn.: Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, ze zm.), w trybie przetargu 

nieograniczonego na : Dostawę aparatu cyfrowego z obiektywem i oprogramowania dla 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. 
o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

M. Dąbrowskiej w Słupsku, ul. Grodzka 3  

Dostawę aparatu cyfrowego z obiektywem i oprogramowania 

 (Uwaga: dane zostaną wpisane z załączników do formularza ofertowego) 

 

§ 2 

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy. 

2. Dostawca zobowiązuje się do wykonania zakresu rzeczowego dostawy zgodnie 

z przedmiotem zamówienia i dostarczenie do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii 

Dąbrowskiej w Słupsku, ul. Grodzka 3 . 

3. Nadzór nad realizacją umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:  

Maciej Brodacki   - specjalista informatyk  

Sławomir Żabicki    - specjalista ds. digitalizacji 

Realizacją zamówienia ze strony Wykonawcy będzie kierował: 

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

 

4. W przypadku powierzenia wykonania  niniejszej umowy podwykonawcy/om Wyko-

nawca ponosi taką odpowiedzialność za działania lub/i zaniechania tychże podwyko-

nawców jak za działania i zaniechania własne.  

 

§ 3 

 
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar niezmienną cenę zgodnie z wypełnionym  
formularzem ofertowym: 
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Część 1 
Ogółem wartość sprzętu wynosi – netto ......................zł, VAT 23% - .......................zł, 

brutto .....................................................................................................................zł (słownie: 

.....................................................................................................................................................) 
Część 2 
Ogółem wartość sprzętu wynosi – netto ......................zł, VAT 23% - .......................zł, 

brutto .....................................................................................................................zł (słownie: 

.....................................................................................................................................................) 

 

Ceny ww. sprzętu obejmują wszelkie koszty związane z realizacją dostawy. 

 

§ 4 

1.Na dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot niniejszej umowy ustala się okres gwarancji, 

który licząc od daty odbioru wynosi: 
Część 1 – aparat cyfrowy lustrzanka z obiektywem stałoogniskowym – szt.1 - gwarancja: nie krót-

sza niż 24 miesiące. 

2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu odrębny dokument gwarancyjny najpóźniej do dnia 

sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z ofertą szczegółową specyfikację techniczną ofe-

rowanego sprzętu.  

4. Część 2 - minimum roczna pomoc techniczna i aktualizacje oprogramowania. 

4. W zakresie nieuregulowanym umową do gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy 

o gwarancji przy sprzedaży. 

 

§ 5 

1. Zakończenie dostawy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie w formie protokołu 

zdawczo-odbiorczego z wyszczególnionymi numerami seryjnymi aparatu cyfrowego i obiek-

tywu stało ogniskowego. 

2. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem przedstawiciela Wykonawcy. Protokół zdaw-

czo-odbiorczy podpisują strony umowy.  

 Koszty usuwania wad dostarczonego sprzętu i akcesoriów ponosi Wykonawca, a okres ich 

usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia dostawy. 

Należność za towar płatna jest na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po za-

kończeniu dostawy przelewem, w terminie do 14 dni od otrzymania faktury wystawionej 

po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę za zamówiony sprzęt do dnia ……………….. 

Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 6 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które bę-

dą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10 % ceny umownej brutto towaru, gdy Zamawiający odstąpi od umo-

wy z  powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;  

b) w wysokości 0,2 % ceny jednostkowej brutto towaru nie dostarczonego w terminie, 

za każdy dzień opóźnienia;  
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2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości  5 %  

ceny umownej towaru, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary 

umowne. 

3. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych  Zamawiający zobowiązuje się 

do zapłacenia ustawowych odsetek za opóźnienie. 

4. Niezależnie od ww. kar umownych za nieterminowe dostarczenie przedmiotu zamówie-

nia, Zamawiający zastrzega, że niedostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie do 30 

listopada skutkować będzie rozwiązaniem niniejszej umowy z winy Dostawcy. 

§ 7 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy złożona w zamówieniu przetarg nieograniczony  na dostawę apa-

ratu cyfrowego z obiektywem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku 
2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do PN 3/2012 

2.  W przypadku kolizji postanowień umowy, oferty i specyfikacji, w pierwszej kolejności 

stosuje się postanowienia umowy, dalej oferty i specyfikacji. 

§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

aneksu podpisanego przez obie strony w zgodzie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicz-

nych.  

§ 9 

1. Oprócz wypadków wymienionych odpowiednimi przepisami  Kodeksu Cywilnego stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

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

umowy; w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomo-

ści o powyższych okolicznościach, 

 zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo  Zamówień Publicznych.  

2. Strony ustalają adresy wskazane na wstępie niniejszej umowy dla celów związanych z tą 

umową (adresy do doręczeń). Strony zobowiązują się również do natychmiastowego po-

wiadomienia o wszelkich zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania, że dorę-

czenie pod ostatni wskazany do doręczeń adres jest skuteczne. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

              WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY  

   


