
Opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest:  Dostawa książek - nowości wydawniczych i wznowień dla 

Książnicy Płockiej w okresie październik – listopad 2016 r. 

 

 

W związku, iż Zamawiający nie może obecnie precyzyjnie określić przedmiotu zamówienia, 

co wynika z braku informacji dotyczących: pojawienia się na rynku nowości wydawniczych, 

wznowień i potrzeb zgłaszanych przez czytelników w okresie od 03.10.2016 roku                    

do 30 listopada 2016 roku, dostawa książek - nowości wydawniczych i wznowień 

realizowana będzie na podstawie szczegółowych zamówień (określających tytuły i ilości) 

kierowanych do Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie otrzymywanego pełnego 

wzornika nowości wydawnictw. 

Przez pełny wzornik nowości wydawnictw należy rozumieć: 

- ofertę dostępną na stronie internetowej Wykonawcy. Opis prezentowanych książek    

powinien zawierać krótkie streszczenie, informację o autorze, tytule, wydawcy, kolejność 

wydania książki, objętość, format, rodzaj oprawy oraz cenę i ilość egzemplarzy w 

magazynie, 

lub  

- dostarczenie pozycji książkowych wydanych przez wydawnictwa objęte ofertą Wykonawcy 

zgodnie z listą stanowiącą załącznik do siedziby biblioteki,  

 

Wzorniki będą dostarczane lub udostępniane od momentu udzielenia zamówienia do końca 

terminu realizacji zamówienia. 

  

Realizacja dostawy książek objętej zamówieniem Zamawiającego, będzie dokonywana przez  

Wykonawcę w  terminie 1 dnia  roboczego od  otrzymania zamówienia,  przy czym 

Wykonawca gwarantuje pełną realizację zamówienia (odnośnie tytułów i ilości) o ile 

Zamawiający złoży to zamówienie u Wykonawcy najpóźniej w ciągu 20 dni roboczych od 

otrzymania wzornika. W przypadku braku możliwości realizacji pełnego zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany do podania na piśmie przyczyny jego niezrealizowania. 

 

Wykonawca zobowiązany jest również do realizacji zamówień spoza wzornika nazywanych 

dalej „zamówieniami specjalnymi”. 

 „Zamówienia specjalne” obejmować będą tytuły niskonakładowe, specjalistyczne.  
Realizacja dostaw książek objętych „zamówieniem specjalnym” będzie dokonywana przez  

Wykonawcę w  terminie 7 dni roboczych  od  otrzymania zamówienia. W przypadku 

niemożliwości realizacji „zamówienia specjalnego” Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić pisemnie Zamawiającego o jego przyczynie przed upływem terminu realizacji 

tego zamówienia. W tej sytuacji Zamawiający dokona zakupu u innego dostawcy, natomiast 

wartość umowy zostanie pomniejszona o wartość niezrealizowanego zamówienia. 

 

 

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należało będzie: 

- umożliwienie pobierania ”Zamawiającemu” faktur zakupowych w postaci elektronicznej              

w formie pliku. 

 



Dostawy wszystkich zamówionych książek następować będą do siedziby Zamawiającego 

transportem Wykonawcy w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku do Działu 

Gromadzenia i Opracowania Zbiorów – parter  do pomieszczenia nr 5 w budynku Książnicy 

Płockiej przy ul Kościuszki 6. Koszt transportu książek  do Zamawiającego pokrywa                   

w całości Wykonawca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


