
Załącznik nr 3 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa książek drukowanych i innych 

materiałów wydawniczych opatrzonych numerem ISBN do Biblioteki Uniwersyteckiej 

oraz poszczególnych jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego na terenie Wrocławia 

obejmująca wydawnictwa polskie 

2. Dostawy obejmują nowości i wznowienia książkowe i inne materiały wydawnicze, a 

także tytuły wyczerpane według ilości i egzemplarzy przygotowanych przez 

Zamawiającego. Rzeczywista ilość książek zamawianych przez Zamawiającego będzie 

wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego.  

3. Dostawy będą odbywały się sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem 

Zamawiającego na podstawie szczegółowych zamówień (określających tytuły i ilości) 

kierowanych do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przyjmować zamówienia 

poprzez stronę internetową Wykonawcy, faksem lub mailem. Zamawiający może 

składać zamówienia codziennie od poniedziałku do piątku. 

4. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

wysłania zamówienia do Wykonawcy.  

5. Dostawa tytułów niepotwierdzonych (niskonakładowych, specjalistycznych książek i 

innych materiałów wydawniczych wydawanych przez uczelnie wyższe, instytuty 

naukowe, muzea, stowarzyszenia, fundacje i inne instytucje, a także nie będące w 

obiegu księgarskim) nastąpi po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, jednak nie dłużej 

niż 60 dni od dnia wysłania zamówienia do Wykonawcy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić na własnej stronie internetowej aktualną, 

własną ofertę tytułową, zawierająca co najmniej następujące elementy: autora, tytuł, 

wydawnictwo, rodzaj oprawy, cenę katalogową, zdjęcie okładki, numer ISBN, krótką 

informację o treści książki i innych materiałów wydawniczych.  

7. Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia 

przez Zamawiającego potwierdzi (drogą elektroniczną lub faksem) odbiór zamówienia 

wraz z informacją o dostępności zamawianych tytułów łącznie z wyceną, podając cenę 

książki i innych materiałów wydawniczych do zapłaty przez Zamawiającego, cenę 

katalogową sugerowaną przez Wydawcę i zastosowany od tej ceny rabat (zgodnie ze 

złożoną ofertą).  

8. Wykonawca gwarantuje pełną realizację zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, gdy 

wystąpi brak możliwości realizacji danego tytułu z zamówienia przez Wykonawcę z 

przyczyn od niego niezależnych (w szczególności brak wymaganego tytułu na rynku). 

W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego o 

przyczynach braku realizacji tytułu.  

9. Zamawiający dopuszcza, w razie niedostępności któregoś tytułu wskazanego przez 

Zamawiającego w zamówieniu, dostarczenie egzemplarza z rynku wtórnego w stanie 

bardzo dobrym (tj. wolnym od wad). W takiej sytuacji, Wykonawca ma obowiązek 

poinformować o tym fakcie Zamawiającego i uzyskać akceptację ceny na egzemplarz z 

rynku wtórnego. W takiej sytuacji rabat Wykonawcy nie będzie naliczany. W przypadku 

braku akceptacji ceny przez Zamawiającego, Wykonawca nie będzie zobowiązany do 

realizacji tej pozycji.  

10. W sytuacji pojawienia się na rynku nowego wydania pozycji wymienionej w zamówieniu, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia pozycji wskazanej w zamówieniu 

pozycją nowszą (nowsze wydanie) bez zmiany oferowanej ceny zamówienia. O takiej 

zmianie Wykonawca poinformuje Zamawiającego.  



11. Miejsce dostawy: adres jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego z terenu 

Wrocławia zgodnie ze wskazaniem w złożonym zamówieniu, sukcesywnie (etapami) od 

poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Biblioteki lub danej jednostki na 

podstawie zamówień przesyłanych do Wykonawcy, wraz z wniesieniem do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do: 

• udostępnienia na własnej stronie internetowej wzornika (aktualnej własnej oferty 

tytułowej), zawierającego co najmniej następujące elementy: autora, tytuł, 

wydawnictwo, rodzaj oprawy, cenę katalogową, zdjęcie okładki, nr ISBN, krótką 

informację o treści książki;  

• realizowania zamówień spoza własnego wzornika, które Zamawiający będzie składać na 

podstawie katalogów, stron internetowych wydawnictw oraz innych źródeł informacji o 

tytułach dostępnych na rynku drogą mailową 

• dostawy wybranych przez Zamawiającego książek na własny koszt – do siedziby 

Zamawiającego;  

• umożliwienia Zamawiającemu podglądu faktury 

• oraz innych obowiązków wynikających ze wzoru umowy 

13. Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi 12 miesięcy od podpisania protokołu 

odbioru i obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji wady, w tym uszkodzenia 

powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania 

14. Zakres dziedzinowy m.in.: literatura naukowa i popularnonaukowa, w tym nauki ścisłe, 

humanistyczne, społeczne, przyrodnicze, literatura piękna, podręczniki akademickie, 

albumy, słowniki, wydawnictwa nutowe i kartograficzne 

15. Lista wydawców krajowych, które Wykonawca ma obowiązek dostarczać: 

1. Adam Marszałek 

2. Aletheia 

3. Antyk Marek Derewiecki 

4. Arcana Sp. z o.o. Wydawnictwo 

5. Arche 

6. Bellona 

7. Biały Kruk 

8. Biuo Literackie 

9. CeDeWu 

10. Chronicon 

11. Copernicus Center Press 

12. Czarne 

13. Dialog 

14. Difin 

15. Dom Wydawniczy Rebis 

16. Edra Urban & Partner 

17. Fundacja Teatr21 

18. Helion 

19. Inforteditions 

20. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa 

21. Karakter 

22. Książkowe Klimaty 

23. Księży Młyn Dom Wydawniczy 

24. Lira Publishing 

25. Lokator 



26. LTW 

27. Marginesy 

28. MedPharm 

29. MULTICO Oficyna Wydawnicza 

30. Napoleon V  

31. Narodowe Centrum Kultury 

32. Neriton 

33. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 

34. Oficyna Wydawnicza ATUT 

35. Oficyna Wydawnicza Impuls 

36. Oficyna Wydawnicza Rytm 

37. Ossolineum 

38. Ośrodek Myśli Politycznej 

39. Otwarte 

40. Pasaże 

41. PIW 

42. Prohibita 

43. Prószyński i S-ka 

44. PWE (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne) 

45. PWM (Polskie Wydawnictwo Muzyczne) 

46. PWRiL (Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne) 

47. PZWL Wydawnictwo Lekarskie 

48. Sine qua Non 

49. Silva Rerum 

50. Słowo/Obraz/Terytoria 

51. Societas Vistulana 

52. Sonia Draga 

53. Universitas 

54. Volumen  

55. W.A.B. 

56. Wolters Kluwer 

57. Wydawnictwo Akademickie SEDNO 

58. Wydawnictwo Astra 

59. Wydawnictwo C.H. Beck 

60. Wydawnictwo Dragon 

61. Wydawnictwo Harmonia 

62. Wydawnictwo Krytyki Politycznej 

63. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka 

64. Wydawnictwo Literackie 

65. Wydawnictwo Marek Derewiecki 

66. Wydawnictwo Naukowe PWN 

67. Wydawnictwo Naukowe Semper 

68. Wydawnictwo Naukowe Scholar 

69. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza 

70. Wydawnictwo Nowa Era 

71. Wydawnictwo Operon 

72. Wydawnictwo Poznańskie 

73. Wydawnictwo Sic! 



74. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) 

75. Wydawnictwo Unwiersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

76. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 

77. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 

78. Zakład Wydawniczy Nomos 

79. Znak 

80. Zysk i S-ka 

 


