Lubin: Dostawa książek
Numer ogłoszenia: 48838 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica , ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 6, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 7468390, faks 0-76 7468390.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbplubin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa książek.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa książek - tytuły i ilości egzemplarzy zgodnie z wykazem zawartym w
Liście przetargowej MBP - formularzu cenowym w następujących pakietach : I. Literatura piękna,
literatura dla dzieci i młodzieży oraz literatura popularnonaukowa-załącznik nr 1 do SIWZ II.
Literatura naukowa-załącznik nr 2 do SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.33-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadim

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykażą i udokumentują realizację co najmniej jednego zamówienia o podobnym
charakterze do niniejszego postępowania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:



nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony - Druk oferta, 2) wypełniony załącznik nr 1 i/lub załącznik nr 2 - Lista przetargowa
MBP- formularz cenowy należy sporządzić pod rygorem nieważności, w formie pisemnej oraz
formie elektronicznej - na CD, 3) upoważnienie do podpisania oferty powinno wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty, w przypadku, gdy oferenta zastępuje pełnomocnik do oferty
musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentacji oferenta, 4) pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia, na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia - w sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. W przypadku
kiedy Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, oświadczenie tego
podmiotu zawierać winno zobowiązanie do udziału w wykonywaniu części udzielanego zamówienia
w zakresie udostępnionego Wykonawcy potencjału, 5) w przypadku złożenia oferty przez podmioty
występujące wspólnie każdy z podmiotów składa samodzielnie wszystkie dokumenty wymienione w
punkcie 1.2 i 1.3, 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę Wykonawców
wspólnie realizujących zamówienie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana ceny za wykonanie zamówienia w przypadku: 1) odstąpienia przez Zamawiającego od
realizacji wybranych tytułów, cena brutto określona w umowie ulega proporcjonalnemu
zmniejszeniu o wartość tytułów które nie będą dostarczane, 2) wycofania tytułów z rynku cena
brutto określona w umowie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o wartość tytułów które nie będą
dostarczane. 2. Zmiany w obszarze przedmiotu zamówienia w przypadku: 1) wycofania tytułów z
rynku. 3. W sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę, a spowodowanych w szczególności :
wyczerpaniem, nie wznowieniem lub nie ukazaniem się w druku na rynku wydawniczym nakładu
publikacji po rozstrzygnięciu przetargu, Zamawiający może wyrazić zgodę na dostawę publikacji
zamiennej. 4. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru tytułu publikacji zamiennej należy do
Zamawiającego. W takiej sytuacji nie dopuszcza się zmiany cen na wyższe
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.mbplubin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica ul. M. Skłodowskiej - Curie 6 59-300 Lubin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica ul. M.
Skłodowskiej - Curie 6 59-300 Lubin.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Literatura piękna, literatura dla dzieci i młodzieży oraz literatura
popularnonaukowa.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa książek - tytuły
i ilości egzemplarzy zgodnie z wykazem zawartym w Liście przetargowej MBP - formularzu
cenowym w pakiecie nr I Literatura piękna, literatura dla dzieci i młodzieży oraz literatura
popularnonaukowa- załącznik nr 1 do SIWZ..




2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.33-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.



4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Literatura naukowa.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa książek -tytuły
i ilości egzemplarzy zgodnie z wykazem zawartym w Liście przetargowej MBP - formularzu
cenowym w pakiecie nr II Literatura naukowa - załącznik nr 2 do SIWZ.




2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.33-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.



4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

