GCKiS 2-2017

Trzebnica 07.12.2017 r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Nazwa
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Mateusz Stanisz

Adres
ul. Prusicka 12

Kod pocztowy
55-100

Miejscowość
Trzebnica

Województwo
dolnośląskie

Telefon
/ 071 / 312 -09 - 47

Faks
/ 071 / 312 – 09- 47

II. TRYB ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
www.bip.trzebnica.pl
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
„Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica – Panorama Trzebnicka”
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, polegającej na drukowaniu Dwutygodnika
Samorządowego Gminy Trzebnica – "Panorama Trzebnicka”:
− Częstotliwość wydruku: 2 razy w miesiącu
− Nakład – 22 wydania po 12 000 egzemplarzy plus 3 wkładki 16 -stronicowe po 12 tysięcy
egzemplarzy (do wydania wskazanego przez Zamawiającego).
− Format – wymiary 289 mm x 390 mm, pole zadruku: 265 mm x 364 mm.
− Zawartość : 48 stron w pełnym kolorze, papier gazetowy min. 48,8 g/m2, papier LWC
Superior Xtra lub równoważny.
3) Główny przedmiot zamówienia - kod CPV: 79.80.00.00
4) Miejsce dostawy wydrukowanego nakładu siedziba Zamawiającego
5) Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.
6) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
7) Wielkość lub zakres zamówienia - zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
art.11 ust. 8 PZP.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.
VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
− Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP

− Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
− Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
− Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2) Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie V SIWZ i
punkcie VII ogłoszenia Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać,
iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
3) Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania.
4) Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:
− w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i
1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
– Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615);
− który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
− będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
− jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o
którym mowa w pkt 3.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
1) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w punkcie 1 powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1 powyżej.
4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby

- warunków udziału w postępowaniu:
a) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1
powyżej,
b) dołącza do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (Zbiorcze zestawienie ofert), przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg załącznika nr 3 do SIWZ.
6) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) Oświadczenie, że wykonawca nie zalega na rzecz US, ZUS i KRUS z opłacaniem podatków
oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne – wg załącznika nr 5 do SIWZ.
b)Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7) Jeżeli wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie zobowiązany również
do przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wymienionych w
punkcie 6 lit. b) w odniesieniu do tych podmiotów.
8)Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w punkcie
6 lit. b), jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
VIII. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
a) łączna cena ofertowa brutto 80 %
b) czas dostawy wydrukowanej gazety 20 %
x. TERMIN SKŁADANIA OFERT, ADRES, NA KTÓRY OFERTY MUSZĄ ZOSTAĆ WYSŁANE, ORAZ
JĘZYK LUB JĘZYKI, W JAKICH MUSZĄ ONE BYĆ SPORZĄDZONE;
1) Termin składania ofert: 21.12.2017 r., godz. 11.30
2) Adres: Trzebnica ul. Prusicka 12 55-100 Trzebnica pokój nr 202 (sekretariat I piętro)
3) Język: polski
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od upływu terminu składania ofert30 dni
XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
4) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
art. 134 ust. 6 pkt 3
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