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Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów 

dydaktycznych dla Wydziału Filologicznego i Wydziału Nauk Historycznych i 
Pedagogicznych UWr w związku z realizacją nowych i modyfikowanych kierunków 
studiów i specjalności w ramach projektów „Zintegrowany Program Rozwoju 
Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” oraz „Zintegrowany Program Rozwoju 
Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023”.Wykaz i specyfikacji ujęte są w 
Kalkulacjach cenowych dla części 1- 12 (załącznik nr 1.1 – 1.12 do SIWZ).   

2. Dostawa książek zostanie zrealizowana w ciągu 84 dni od zawarcia umowy. 
Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczać kolejne partie towaru na własny koszt. 
Każda dostawa oprócz ostatniej musi obejmować co najmniej 20 % liczby pozycji 
książek właściwej dla danej Części zamówienia z załącznika nr 1.1-1.12 do SIWZ. 

3. Przedmiot zamówienia będzie dostępny w Bibliotekach Uniwersyteckich także dla osób 
z niepełnosprawnością.  

4. Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie przedmiotu zamówienia oraz 
zapewnienie takiego jego opakowania, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do 
uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 

5. Dostawa odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 
funkcjonowania Biblioteki. Każdorazowo termin dostawy należy uzgodnić z 
Kierownictwem Biblioteki (zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy - wykaz danych 
kontaktowych bibliotek). 

6. Co do zasady przedmiot zamówienia powinien być zakupiony na rynku pierwotnym.  
7. W razie niedostępności któregoś tytułu Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

egzemplarza z rynku wtórnego w stanie bardzo dobrym (tj. wolnym od wad). 
Zastąpienie danej pozycji egzemplarzem z rynku wtórnego nie skutkuje zmianą 
oferowanej ceny brutto zamówienia. 

8. W sytuacji gdy egzemplarz książki w j. angielskim z rynku wtórnego jest o co 
najmniej 50% tańszy od egzemplarza nowego o tym samym numerze ISBN, 
zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia egzemplarza z rynku wtórnego, o ile 
jego stan jest bardzo dobry (tj. wolny od wad). 

9. W sytuacji pojawienia się na rynku nowego wydania pozycji wymienionej w ofercie  
Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia pozycji wskazanej w wykazie pozycją 
nowszą (nowsze wydanie) bez zmiany oferowanej ceny brutto zamówienia. W tej 
sytuacji numer ISBN tej pozycji nie będzie zgodny z numerem z wykazu zawartym w 
opisie przedmiotu zamówienia. 
 

 
 
 
 
 
 
 


