SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
na wykonanie zadania pod nazwą:
„Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego
Gminy Trzebnica pt. Panorama Trzebnicka”

CPV 79.80.00.00

ZATWIERDZIŁ ....................................................

Trzebnica, 26 sierpnia 2014 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu niegraniczonego na wykonanie zadania pod nazwą
„Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica pt. Panorama
Trzebnicka”
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
1.1 Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu, ul. Prusicka 12 55-100 Trzebnica
1.2 Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony prowadzony z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej
„ustawą Pzp”.
II. Opis przedmiotu zamówienia
2.1 Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, polegającej na: „Drukowaniu Dwutygodnika
Samorządowego Gminy Trzebnica – Panorama Trzebnicka”
Częstotliwość wydruku: 2 razy w miesiącu
Nakład – 15 000 egzemplarzy jednorazowo
Format – A4 o wymiarach 289 mm x 380 mm, pole zadruku: 255 mm x 350 mm.
Zawartość: 48 stron w pełnym kolorze, papier gazetowy min. 45 g/m2, papier LWC Superior Xtra
lub równoważny.
Przewidywana ilość wydruków: 8 wydruków do końca 2014 roku.
Sposób przekazania Wykonawcy materiału do druku:
1) za pośrednictwem poczty internetowej,
2) w formie plików poscriptowych lub formacie pdf,
3) poprzez dostęp do konta FTP, zabezpieczonego hasłem.
Materiały do druku przekazywane będą Wykonawcy w dniu wydruku.
Termin druku:
raz na dwa tygodnie, w czwartek
w przypadku świąt, rocznic lub innych zdarzeń, termin druku może ulec zmianie, po ustaleniu
z Wykonawcą,
Dostawa wydrukowanego nakładu: do siedziby Zamawiającego tj. Trzebnickiego Centrum Kultury
i Sportu, ul. Prusicka 12 55-100 Trzebnica – w terminie 2 dni od przekazania przez Zamawiającego
materiałów do druku.
Dostarczenie wydrukowanego nakładu do siedziby Zamawiającego – na koszt Wykonawcy.
2.2 ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
2.3 ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIAN TOWYCH.
2.4 ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ
UZUPEŁNIAJĄCYCH.
2.5 ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W REALIZACJI
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DRUKU.
2.6 ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
III. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
4.1
4.2

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.

4.3
4.4

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.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia",
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych
w rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać,
iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.
V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać
następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji)
i oświadczenia (w formie oryginału).
5.1
5.2

Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert załącznik
Wykonawcy

UWAGA:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast ww. dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5.3 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - co najmniej
50 tys. zł., wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA:
Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. V niniejszej SIWZ Wykonawca zobowiązany jest
złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty
wymienione w pkt. 5.1, 5.2 składa każdy z Wykonawców, dla udokumentowania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
Dokumenty wymienione w pkt. 5.3, 5.4 niniejszej SIWZ mogą być złożone przez każdego
z Wykonawców bądź wspólnie.
VI. Opis sposobu przygotowywania ofert:
6.1 Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6.2 Oferta winna zawierać:
a) nazwę i siedzibę oferenta,
b) datę sporządzenia oferty,
c) wysokość wynagrodzenia brutto – wg formularza OFERTA.

6.3 Oferta winna być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż
A4. Oferta winna być napisana na maszynie lub nieścieralnym atramentem.
6.4 Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań
w imieniu składającego ofertę.
Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane oświadczenia, zaświadczenia, dokumenty
określone w ust. VI niniejszej SIWZ.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów winny być
parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
6.5 „Oferta wspólna”
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja/spółki cywilne).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający
pełnomocnika – podpisany przez prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – należy dołączyć do oferty.
Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika lub prawnie upoważnionych
przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, określonych w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, może złożyć tylko pełnomocnik umocowany do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Każdy ze
wspólnie ubiegających się Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-11
ustawy Prawa zamówień publicznych. Niezbędna wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy
i techniczny oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa, każdego ze wspólnie ubiegających się
Wykonawców będzie zsumowana, w celu stwierdzenia czy wspólnie spełniają warunki wymagane
od Wykonawcy. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
zostanie
wybrana,
Zamawiający
będzie
żądał
przed
zawarciem
umowy
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Do wszelkich kontaktów, uzgodnień i rozliczeń z zamawiającym dotyczących realizacji
przedmiotowego zamówienia, wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani będą ustanowić
jednego pełnomocnika – „lidera".
6.6 Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.
Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte/spięte w kolejności zgodnej z ust. VI
niniejszej SIWZ, posiadać spis treści oraz kolejno ponumerowane strony.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty, bez prawa domagania
się zwrotu poniesionych nakładów.
Oferty należy złożyć w 2 zamkniętych i opisanych kopertach jak niżej :
- koperta zewnętrzna z napisem;
„Przetarg – „Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica pt. Panorama
Trzebnicka. Nie otwierać przed godziną 11:00 dnia 02.09.2014 r. "
- koperta wewnętrzna z nazwą Wykonawcy, adresem i napisem jak wyżej.
6.7 Modyfikacja i wycofanie oferty:
Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę jedynie przed wyznaczonym terminem
składania ofert poprzez pisemne powiadomienia Zamawiającego.
Powiadomienia o modyfikacji lub wycofaniu muszą być przygotowane, oznaczone
jw. i dodatkowo opisane „MODYFIKACJA” lub „WYCOFANIE” z podaniem daty wpływu
nadanym przez Zamawiającego.
6.8 Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
VIII. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
X. Miejsce i termin składania ofert:
10.1
10.2
10.3

Oferty należy składać w Sekretariacie , pok. nr 103 - Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu
ul. Prusicka 12 55-100 Trzebnica

Termin składania ofert upływa dnia 02.09.2014 r. o godz. 10:30.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 10.2 zostaną
zwrócone Wykonawcy nieotwarte.
XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami:
11.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia (z wyłączeniem
wymienionych w ust. VI SIWZ), wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie (pocztą) lub faksem, lub składają w siedzibie
Zamawiającego. W przypadku składania ww. dokumentów Zamawiającemu przez Wykonawcę
w siedzibie Zamawiającego, przedstawiciel Zamawiającego przyjmujący dokumenty
zobowiązany jest wydać Wykonawcy pisemne potwierdzenie ich przyjęcia.
11.2 Wszelką korespondencję należy przesyłać pocztą na adres: ul. Prusicka 12 55-100 Trzebnica lub
na adres email: kultura@tckis.trzebnica.pl.
11.3 Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z zapytaniem o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli
prośba do Zamawiającego wpłynie w terminach określonych w art. 38 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez określenia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej,
na której zostanie opublikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
11.4 Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są:
Mateusz Stanisz – pokój 103, tel. 71/312-09-47,
codziennie w godz. 08:00-10:00 , począwszy od dnia ogłoszenia.
XII. Termin związania ofertą:
12.1 Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.
12.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
składania ofert zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne
tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
XIII.
Otwarcie ofert;
13.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego
w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu, ul. Prusicka 12 55-100 Trzebnica pokój 102
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
13.2 Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
13.3 Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
Koperty oznaczone „wycofane i modyfikacja” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej
kolejności.
13.4 Informacje, o których mowa wyżej w pkt. 6 i 7, doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni
przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.

13.5 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
13.6 Ofertę odrzuca się w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
13.7 Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi , że dostarczone przez
niego informacje, mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
są nieprawdziwe.
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny:
14.1 Wykonawca obowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim
wynagrodzenia ogółem netto i brutto.
14.2 Cena za wykonanie usługi musi obejmować wszystkie koszty związane z drukiem czasopisma.
Cena ofertowa winna być określona na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie
z załączonymi warunkami określonymi w projekcie umowy.
14.3 Łączna cena (podana cyfrą i słownie) winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku
i podana w złotych polskich.
14.4 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
15.1 Kryteria oceny ofert – najniższa cena ofertowa brutto.
15.2 Komisja przetargowa po otwarciu ofert sprawdzi pod względem merytorycznym kompletność
wymaganych dokumentów zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
15.3 Niespełnienie warunków formalnych spowoduje odrzucenie oferty.
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:
16.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację;
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
16.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację
o wynikach postępowania na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie
dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
16.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki,
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XVII.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego :
17.1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty.
17.2. Podpisanie umowy nastąpi po otrzymaniu przez Wykonawcę pisma określającego termin
zawarcia umowy.
17.3. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
XVIII.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w

sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach :
Zgodnie z załączonym projektem umowy.
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy
w zakresie:
a) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b PZP, na inny pod warunkiem udowodnienia
Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym
w postępowaniu,
b) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od
towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą
w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po
wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie
Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku
zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz
wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca
jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał
terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
c) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania
umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone
w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179 – 198).

