Ogłoszenie nr 2021/BZP 00189127/01 z dnia 2021-09-22

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Dostawy
Systematyczna dostawa książek w listopadzie i grudniu 2021 roku oraz w 2022 roku

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Biblioteka Miejska w Łodzi
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369129529
1.4.) Adres zamawiającego
1.4.1.) Ulica: Pl. Wolności 4
1.4.2.) Miejscowość: Łódź
1.4.3.) Kod pocztowy: 91-415
1.4.4.) Województwo: łódzkie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź
1.4.7.) Numer telefonu: 571 553 080
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@biblioteka.lodz.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.lodz.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00189127/01
2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
2.4.) Data ogłoszenia: 2021-09-22 14:56

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
3.1.) Nazwa zamówienia

Systematyczna dostawa książek w listopadzie i grudniu 2021 roku oraz w 2022 roku
3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: NUMERACJA ZGODNA Z SWZ: 5.1. Przedmiotem
zamówienia jest systematyczna dostawa książek w listopadzie i grudniu 2021 roku oraz w 2022 roku.
5.2. Dostawa winna obejmować według zaktualizowanego planu finansowo-księgowego na rok 2021
oraz projektu planu na rok 2022 Zamawiającego nie mniej niż 25000 wol. książek o cechach
określonych w punkcie 5.5. Ostateczna ilość książek stanowiących przedmiot zamówienia uzależniona
będzie od:
1) wysokości środków budżetowych udzielonych i przeznaczonych na zakup zbiorów,
2) wysokości udzielonych przez Wykonawcę rabatów na książki,
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3) wysokości ewentualnych dotacji celowych na zakup zbiorów bibliotecznych.
5.3. Wyboru określonych tytułów książkowych, liczby egzemplarzy oraz alternatywnej oprawy –
„twardej” lub „miękkiej” Zamawiający dokonywać będzie:
1) poprzez bezpośredni wybór przez Zamawiającego w sklepie internetowym Wykonawcy,
2) na podstawie pisemnych, szczegółowych zamówień określających: tytułu i ilości zamawianych
wydawnictw, które będą kierowane do Wykonawcy przez Zamawiającego.
5.4. Dostawa będzie obejmować nowości i wznowienia książkowe pochodzące z produkcji wszystkich
wydawnictw dostępnych na rynku, nawet tych z którymi Wykonawca nie współpracuje na stałe.
5.5. Książki objęte dostawą powinny odpowiadać następującym cechom bibliograficznym:
a. zasięg chronologiczny obejmujący lata od 2018 r. do najnowszych wydań
b. zasięg językowy – nieograniczony
c. zasięg terytorialny – nieograniczony
d. forma wydawnicza - wydawnictwa zwarte
e. książki audio na CD (CD, MP-3)
Zakres treściowy zamawianych książek obejmować będzie:
a. literaturę piękną
b. literaturę dla dzieci i młodzieży
c. literaturę popularnonaukową
d. literaturę naukową
5.6. Wymagania dodatkowe dotyczące dostawy:
1) Zamawiający wymaga, by dostawa książek odbywała się w możliwie najkrótszym czasie, nie
dłuższym niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu dokonania wyboru przez
Zamawiającego w sposób wskazany w Umowie. Kara umowna za każdy dzień opóźnienia w dostawie
przez Wykonawcę wynosić będzie 1 % wartości opóźnionego zamówienia za dzień zwłoki.
2) W przypadku braku możliwości dostawy zamawianej książki Wykonawca udzieli Zamawiającemu
informacji o przyczynach niezrealizowania zamówienia. Informacja powinna być udzielona w czasie, nie
dłuższym niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po zgłoszeniu zamówienia przez
Zamawiającego.
3) Książki objęte dostawą winny cechować się wysokimi standardami jakościowymi, bez wad i pomyłek
wydawniczych oraz uszkodzeń mechanicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wymiany
wadliwych egzemplarzy książek i wymaga, aby okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia nie
był krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty ich dostawy. Termin realizacji reklamacji nie może być
dłuższy niż 7 dni od daty jej zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie
gwarancyjnym wadliwych egzemplarzy książek Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany na inne,
nieposiadające wad bądź do zwrotu Zamawiającemu ich równowartości pieniężnej.
4) Wykonawca winien gwarantować zgodność dostarczonych książek z przepisami prawa własności
intelektualnej, w tym w szczególności z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1062).
5) Zamówione książki Wykonawca dostarczy oraz wniesie do lokalu Zamawiającego na własny koszt i
ryzyko. Adres dostawy: 91-070 Łódź, ul. Legionów 71/73.
6) Dostawa książek możliwa jest w godzinach od 08:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.
5.7. Nazwa i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Główny kod CPV: 22113000-5 – Książki biblioteczne.
3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-09-30 10:00
3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

NUMERACJA ZGODNA Z SWZ: 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
8.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
8.1.4.1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie:
1) wykonał w sposób należyty 3 zamówienia na dostawę książek, z których wartość każdego
przekraczała kwotę 200 000 PLN brutto;
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2) współpracuje aktualnie, z co najmniej 700 wydawcami książek będących przedmiotem
zamówienia.
Uwagi:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia lub polegania
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby ww. warunek oceniany będzie łącznie.
2) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości
zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty
publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za
podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania dostaw
bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.
9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2a do
SWZ oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zgodnie z Załącznikiem
nr 3a do SWZ.
9.1.3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
9.2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona obejmują:
9.2.1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia
wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
9.2.1.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
9.2.1.2. art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
9.2.1.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
9.2.1.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4a do SWZ.
9.2.2. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (sporządzony wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ).
9.2.3. Wykaz wydawców, z którymi aktualnie współpracuje Wykonawca (układ
w porządku alfabetycznym - sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ).
SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej 214 000 euro oraz
na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, gdzie Zamawiający
jest formalnie zwolniony ze stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 i stosuje
wybrane przepisy ustawy Pzp dobrowolnie.
2. Cena oferty będzie wyrażała się wysokością oferowanego przez Wykonawcę rabatu
określonego w procentach w stosunku do cen detalicznych książek ustalonych przez wydawcę,
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którą Wykonawca przedstawi w punkcie 5 Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ).
3. Zamawiający wyznaczył jedno kryterium oceny ofert. Jest nim wysokość udzielonego rabatu.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny rozumianej, jako
wyrażona w procentach wysokość rabatu oferowanego przez Wykonawcę w stosunku do ceny
detalicznej (detalicznej okładkowej) książek określonej przez wydawcę.
4. Zakres i warunki zmian zawartej umowy - kwestie odnoszące się do umowy są uregulowane
we wzorze umowy (Załączniku nr 8 do SWZ).
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