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Załącznik nr 3

                 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia  jest usługa sukcesywnej dostawy prasy drukowanej przez  firmy
wydawnicze za rok 2023 (tj. od pierwszego numeru z roku 2023 do ostatniego numeru z roku
2023) do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego  w Lublinie – postępowanie
nr II.

Ze  względu  na  szacunkową  wartość  zamówienia  poniżej  130 000,00  zł  netto  do  niniejszego
postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm).

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w  Kosztorysie  ofertowym (Załącznik nr 2)
oraz  Specyfikacji  technicznej  zamówienia stanowiących  odpowiednio  Załącznik  nr  4 oraz
Załącznik nr 5.
Zamawiający wymaga, aby dostarczone egzemplarze wydawnictw prasowych były: o właściwych
pod  względem  jakości  standardach, wolne  od  wad  i  pomyłek  wydawcy,  a  także  uszkodzeń
mechanicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwych egzemplarzy,  Wykonawca winien
wymienić  je  na  inne  nie  posiadające  wad  bądź  zwrócić  Zamawiającemu  ich  równowartość
pieniężną. 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 
Kod CPV - 22200000-2 – Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny.

II. Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia dostarczany będzie od dnia 2.01.2023 r. do dnia do 31.12.2023 r.

III. Warunki realizacji zamówienia

Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane sukcesywnie w miarę ukazywania się tytułów
prasowych, bezpośrednio do punktów odbioru Zamawiającego (Załącznik nr 5 – Wykaz filii).
Usługa będzie realizowana przez Wykonawcę w godzinach i w dniach szczegółowo wskazanych
w Załączniku nr 7 (Projekt Umowy).
Rozładunek i wniesienie do ww. punktów, na koszt Wykonawcy, wkalkulowany będzie w cenę
oferty. Wykonawca nie może żądać z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. 
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Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. Ponadto: 
a) w  przypadku  obowiązywania  lub  ustanowienia  ograniczeń  w  zakresie  funkcjonowania

bibliotek,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  rezygnacji  z  tytułów  prasowych
będących  w kolportażu  Wykonawcy  lub  zmiany  liczby  egzemplarzy,  dostarczanych  do
Zamawiającego bez konieczności zmiany umowy;

b) Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmian  co  do  liczby  tytułów  dostarczanych
wydawnictw prasowych spowodowanej zmienną sytuacją na rynku czytelniczym. O każdej
planowanej  zmianie Wykonawca zostanie  powiadomiony przynajmniej  na 14 dni przed
rozpoczęciem  kwartału,  w  którym  ma  nastąpić  zmiana.  Powyższa  zmiana  będzie  dla
Wykonawcy  wiążąca  i będzie  miała  odzwierciedlenie  w  fakturze  i  rozliczeniach
finansowych;

c) przedmiotem  zapłaty  należności  mogą  być  egzemplarze  wydawnictw  prasowych
dostarczone w terminie stosownie do momentu wydania.


