Oznaczenie sprawy: 8/13/PN

ZATWIERDZAM
Leszek Grabarczyk

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest
druk publikacji książkowych oraz materiałów reklamowych dla NCBR
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adres:
NARODOWE CENTRUM

Osoba upoważniona do kontaktów :

BADAŃ I ROZWOJU

Bartosz Dziadecki

w WARSZAWIE

przetargi@ncbr.gov.pl

ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa

fax: +48 22 201 34 08

www.ncbr.gov.pl
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu druku publikacji
formatu A5 i B5.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.5. Niniejsze zamówienie o wartości 316 510,00 zł stanowi drugą część z planowanych do
udzielenia w 2013 r. przez NCBR zamówień na druk książek i materiałów
informacyjno-promocyjnych. Łączna wartość niniejszego zamówienia i zamówienia
tożsamego nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami).
3.6. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
22100000-1

Drukowane książki, broszury i ulotki

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia – 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do czasu
wyczerpania środków przewidzianych na realizację umowy.
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5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

SPOSOBU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, co potwierdzą przez złożenie:
5.1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku
z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp (pkt 6.1.2. SIWZ),
5.1.2. oświadczenia

o

braku

podstaw

do

wykluczenia

z

postępowania

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 6.1.3.
SIWZ),
5.1.3. dokumentu

wymaganego

w pkt

6.1.4.

SIWZ, spełniającego

wymogi

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), zwanego
dalej Rozporządzeniem.
5.2. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dysponowanie
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia),
Wykonawcy winni wykazać, że dysponują lub będą dysponować urządzeniem posiadającym
system do kontroli jakości kolorystycznej wydruku arkuszy drukarskich oraz osobami
odpowiednio przeszkolonymi w zakresie jego obsługi. Na potwierdzenie spełnienia ww.
warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt 6.1.2.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu
następujące dokumenty:
6.1.1. Formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) – do wykorzystania wzór
(druk), stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. W przypadku nie korzystania
z ww. druku, oferta musi zawierać wszelkie zobowiązania Wykonawcy
dotyczące realizacji zamówienia (w szczególności odnoszące się do cen
jednostkowych, ceny oferty, okresu realizacji, warunków płatności, akceptacji
Wzoru umowy, określenia części zamówienia, którą Wykonawca powierzy
podwykonawcy).
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6.1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku
z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, SIWZ (wypełnione i podpisane) –
do wykorzystania wzór (druk) stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ.
6.1.3. Oświadczenie

o

braku

podstaw

do

wykluczenia

z

postępowania

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wypełnione
i podpisane) – do wykorzystania wzór (druk) stanowiący Załącznik Nr 4 do
SIWZ.
6.1.4. Aktualny1 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 Pzp, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.1.5. Oryginał pełnomocnictwa albo kopia uwierzytelniona notarialnie lub
poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e)
do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną
w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy) – w przypadku podpisywania oferty przez
pełnomocnika. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem
treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże
pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno
wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki
cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są
ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być
podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie
z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników
spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której
wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie
umowy konsorcjum.

1

Za aktualny uważa się dokument, w którym, w zakresie objętych nim faktów, utrzymują się okoliczności nim
potwierdzone, ważny na dzień wyznaczony jako termin składania ofert.
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6.1.6. W przypadku, gdy Wykonawcy należą do grupy kapitałowej1, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp, winni oni przedłożyć listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej albo oświadczenie (informację) o braku przynależności
do grupy kapitałowej (do ewentualnego wykorzystania służy wzór oświadczenia
w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d uPzp, stanowiący Załącznik Nr 5 do
SIWZ).
6.2. W przypadku, gdy Zamawiający przedłuży termin składania ofert na warunkach
dopuszczonych w ustawie Pzp, aktualność dokumentu wymaganego w pkt 6.1.4. SIWZ
będzie oceniana za każdym razem w stosunku do nowego terminu składania ofert,
wyznaczonego przez Zamawiającego.
6.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika (pkt 6.1.5. SIWZ). Oświadczenia, o których mowa
w pkt 6.1.2. i 6.1.3. SIWZ mogą zostać skutecznie złożone albo przez każdego
z Wykonawców indywidualnie, albo przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika
Wykonawców o ile z ich treści wynika, że zostały złożone w imieniu każdego
z Wykonawców. Dopuszczalne jest także złożenie kopii oświadczeń przez
poszczególnych Wykonawców, podpisanych również przez pełnomocnika. Z uwagi na
oryginalny (pisemny) podpis pełnomocnika, Zamawiający będzie traktował takie
oświadczenie na prawach oryginału, pod warunkiem, że z treści dokumentu nie będzie
wynikało, iż podpis pełnomocnika został złożony w celu potwierdzenia za zgodność
z oryginałem. Forma wymaganych dokumentów uregulowana jest w pkt 10.5. SIWZ.
6.4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio do przepisów Rozporządzenia, zamiast
dokumentu wymienionego w pkt 6.1.4. SIWZ 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.
6.5. Dokument, o którym mowa w pkt 6.4. SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt
6.4. SIWZ, Wykonawca zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie,
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone
1

Zgodnie z treścią art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) poprzez grupę kapitałową rozumie się wszystkich
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w
tym również tego przedsiębiorcę
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przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed
notariuszem. Oświadczenie winno być sporządzone z zachowaniem terminów jak dla
dokumentu wymienionego w pkt 6.4. SIWZ.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
7.1.W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą
poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W przypadku przekazywania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdzić fakt jej otrzymania.
7.2.Wykonawca może na piśmie, faksem lub w formie elektronicznej zwrócić się do
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie
udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert - pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w
wniosków.
7.3.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w
pkt 7.2. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7.4.Pytania należy przesyłać pisemnie na adres Zamawiającego, faksem na numer
/+48 22/ 20-13-408 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl.
W temacie pisma bądź wiadomości e-mail, należy podać tytuł przetargu.
7.5.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je
na stronie internetowej Zamawiającego.
7.6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.
7.7.Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie
niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
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7.8.Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
7.9.O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego.
7.10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu
terminu składania ofert.
9.2. 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 związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85
ust. 2 ustawy Pzp).
9.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
10.1. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być
przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oferty w postaci elektronicznej.
10.2. Ofertę, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku
z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zaleca
się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.
10.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego
(Załącznik Nr 2) zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty
odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych
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druków (Załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ), treść składanych oświadczeń powinna
potwierdzać spełnianie warunków udziału obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
10.4. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko
jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w pkt 14 SIWZ.
10.5. Formularz ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w
związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp oraz informacja o braku przynależności do
grupy kapitałowej lub lista podmiotów, o której mowa z pkt 6.1.6. SIWZ muszą być
złożone w formie oryginału. Forma dokumentu pełnomocnictwa uregulowana jest w
punkcie 6.1.5. SIWZ. Pozostałe dokumenty spośród wymienionych w pkt 6 SIWZ mogą
być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
zgodnie z pkt 10.7. SIWZ.
10.6. Formularz ofertowy, oświadczenia określone w pkt 6.1.2. i 6.1.3. SIWZ muszą być
podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn.
zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym
dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą(-ce)
stosowne pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.1.5. SIWZ.
10.7. Kserokopie dokumentów, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub osobę uprawnioną do takich czynności na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt 6.1.5. SIWZ. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. By cel poświadczenia nie budził
wątpliwości prosimy o następującą formułę na dokumencie „ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM” na każdej zapisanej stronie bądź formułę „Poświadczam za
zgodność z oryginałem strony od …. do ….” oraz podpis(-y) osoby/osób
upoważnionej(-ych) do reprezentacji Wykonawcy. Powyższe nie odnosi się do
poświadczeń notarialnych.
10.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
10.9. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
Uwaga
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Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie,
że zastrzeżona informacja ma wtedy charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli
spełnia łącznie trzy warunki:
 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub
posiada wartość gospodarczą,
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub
osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej
posiadaniem,
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą
tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym
osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje
powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie
dowiedzieć.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
10.9.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp,
10.9.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
10.9.3. cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty.
11. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób
zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu składania ofert. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego,
nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na druk publikacji
książkowych oraz materiałów reklamowych dla NCBR” Nr 8/13/PN oraz
„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 08.07.2013 r. GODZ. 11:00”.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie
określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. W przypadku składania oferty za
pośrednictwem firmy kurierskiej zewnętrzne opakowanie oferty (np. firmowa koperta firmy
kurierskiej) winno być również oznaczone w sposób umożliwiający przyporządkowanie
oferty do niniejszego postępowania, tj. co najmniej nazwą lub numerem postępowania
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Termin składania ofert upływa dnia 08.07.2013 r. o godz. 10:00. Oferty otrzymane
przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 08.07.2013 r.
o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 237 piętro 2.
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12.3. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp może przed upływem terminu
do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
12.4. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia
Zamawiającego pisemnie.
12.5. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem
składania ofert), zgodnie z opisem podanym w pkt. 11 oznaczając dodatkowo:
„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
12.6. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego
wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
12.7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie
(art. 84 ust. 2 ustawy Pzp).

13. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
13.1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
13.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców,
informacje dotyczące ceny oraz inne informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
13.4. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
13.5. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie
z kryteriami oceny ofert określonymi w punkcie 16 niniejszej SIWZ.
13.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i uzyska największą liczbę
punktów ogółem zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
14.1. Cena oferty brutto, jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia (w tym m.in. podatek VAT).
14.2. Cena oferty oraz wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
14.3. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności
przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać :
14.3.1.

cenę netto - bez podatku VAT

14.3.2.

wartość podatku VAT w złotych oraz stawkę podatku VAT w %
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14.3.3.

wartość brutto – łącznie z podatkiem VAT,

14.3.4.

ceny jednostkowe brutto.

14.4. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający
nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT.

15.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE
ROZLICZENIA
MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCĄ

15.1. W

związku

z

wykonaniem

umowy

w

sprawie

zamówienia

publicznego

w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń
z Wykonawcą w walutach obcych.
15.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych
polskich.
16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
16.1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, oraz
odpowiadające im wagi są następujące:
 Cena oferty - waga 50 % (Maksymalna liczba punktów możliwa do
uzyskania w ramach tego kryterium to 50).
 Polityka cenowa - waga 50 % (Maksymalna liczba punktów możliwa do
uzyskania w ramach tego kryterium to 50).
16.2. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia
punktów dla danej oferty, za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu, stosując poniższy wzór:
Punkty ogółem =

Punkty za kryterium cena oferty + Punkty za kryterium

polityka cenowa
16.3. Kryterium Cena oferty:
Kryterium to będzie obliczane w sposób następujący:
1. Dla każdej oferty obliczona zostanie cena ofert wg. Następującego wzoru:
(

|

|

)

(
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gdzie:
- cena oferty
|

|

- cena którą Wykonawca wskazał w cenniku dla kombinacji nakładu 4000, ilości

stron 250, i formatu A5
|

|

- cena którą Wykonawca wskazał w cenniku dla kombinacji nakładu 4000 i ilości

stron 250, i formatu B5
2. Po obliczeniu ceny poszczególnych ofert ofertom zostanie przydzielona punktacja w
skali od 1-50 według następującego wzoru

gdzie:
- punkty nadane ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty”
- cena oferty ocenianej
- najniższa cena dla wszystkich zgłoszonych ofert
- maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach tego kryterium
Punkty w kryterium ,,cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

16.4. Kryterium polityka cenowa:
Kryterium to będzie obliczane w sposób następujący:
1. Dla każdej oferty obliczona wskaźnik pn. „cennik” według następującego wzoru
∑
∑

| |

| |

| |

∑

| |

| |

| |

gdzie:
- wartość wskaźnika „cennik”
| |

- wagi dla wskazanych w cenniku Wykonawcy cen w poszczególnych kombinacjach

nakładu i ilości stron przy formacie A5. Poszczególne wagi wskazane zostały w tabeli poniżej
| |

- ceny w poszczególnych kombinacjach nakładu i ilości stron przy formacie A5,

wskazane w cenniku Wykonawcy.
| |

- wagi dla wskazanych w cenniku Wykonawcy cen w poszczególnych kombinacjach

nakładu i ilości stron przy formacie B5. Poszczególne wagi wskazane zostały w tabeli poniżej
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- ceny w poszczególnych kombinacjach nakładu i ilości stron przy formacie B5,

| |

wskazane w cenniku Wykonawcy.
| |

- wagi dla wskazanych w cenniku Wykonawcy cen tłoczenia i naklejania CD dla

poszczególnych nakładów. Poszczególne wagi wskazane zostały w tabeli poniżej
| |

- ceny tłoczenia i naklejania CD dla poszczególnych nakładów, wskazane w cenniku

Wykonawcy.
2. Po obliczeniu wartości wskaźnika „wartość cennika” ofertom zostanie przydzielona
punktacja w skali od 1-50 wedlug następującego wzoru

gdzie:
- punkty nadane ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cennik”
- wartość wskaźnika „cennik” dla oferty ocenianej
– najniższa wartość wskaźnika „cennik” dla wszystkich zgłoszonych ofert
- maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach tego kryterium

Punktacja oferty
W celu ustalenia punktacji poszczególnych ofert, punkty otrzymane z ramach poszczególnych
kryteriów sumuje się według następującego wzoru:

- całość punktów nadanych ocenianej ofercie
- punkty nadane ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cennik”
gdzie
- punkty nadane ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty”
nakła
d
5000
4000
3000
2000
1000

nakła

Cena jednostkowa egzemplarza A5/waga
5%
5%
2%
2%

1%

1%

1%
1%
0,5%
0,5%

1%
1%
0,5%
0,5%

20%
1%
0,5%
0,5%

20%
1%
0,5%
0,5%

18%
1%
0,5%
0,5%

1%
1%
0,5%
0,5%

1%
1%
0,5%
0,5%

100

<150

<200

<250

<300

<350

<400 foliowanie

Cena jednostkowa egzemplarza B5/waga
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d
5000

1%

1%

5%

5%

2%

2%

1%

4000

1%
1%
0,5%
0,5%

1%
1%
0,5%
0,5%

20%
1%
0,5%
0,5%

20%
1%
0,5%
0,5%

18%
1%
0,5%
0,5%

1%
1%
0,5%
0,5%

1%
1%
0,5%
0,5%

100

<150

<200

<250

<300

<350

<400 foliowanie

3000
2000
1000

Ilość stron/

CD
nakład
6000
5000
4000
3000
2000
1000

Cena
jednostkow
a

Faktor
1%
1%
2%
2%
0,5%
0,5%

cena jednostkowa CD/tłoczenie, etui foliowe, doklejanie do publikacji

16.5. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu.
16.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
16.7.1. jest niezgodna z ustawą;
16.7.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy
Pzp;
16.7.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
16.7.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
16.7.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
16.7.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
16.7.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
16.7.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
17. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
17.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
17.1.1. oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki
dotyczące wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd
gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny
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błąd rzeczowy np.: 31 kwietnia 2010 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną
liczbą i słownie.
17.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach,
np.: błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania,
odejmowania, mnożenia i dzielenia;
17.1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty.
17.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
18.1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został
określony w niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
18.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
18.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający powiadomi

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informacje w
oparciu o postanowienia art. 92 uPzp. Stosowną informację Zamawiający zamieści
również na stronie internetowej oraz w miejscu publiczne dostępnym w swojej
siedzibie.
18.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy nie
będzie krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
18.5. Zawarcie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 18.4. może nastąpić
w przypadku, gdy:
18.5.1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko
jedna oferta (art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp);
18.5.2. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej
oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy (art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy
Pzp).
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18.6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje
dotyczące

wskazania

osób

podpisujących

umowę

oraz

osoby

upoważnione

do kontaktów w sprawach realizacji umowy.
18.7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed
podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
18.8. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem lub drogą mailową.
18.9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
18.10.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
uPzp.
18.11. Strony ustalą sposób przekazania po podpisaniu Umowy dokumentacji wymaganej od
Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
19.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we Wzorze umowy stanowiącym
Załącznik Nr 6 SIWZ.
19.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych
we wzorze umowy.
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp dla trybu przetargu
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 130 000 euro.

21. INNE INFORMACJE
Nie przewiduje się:
21.1. zawarcia umowy ramowej;
21.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
21.3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
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21.4. udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp;
21.5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykaz Załączników do niniejszego SIWZ:
1. Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp
4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
5. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d uPzp
6. Załącznik Nr 6 – Wzór umowy
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu w okresie nie dłuższym niż 4 lata lub
do czasu wyczerpania środków przewidzianych na realizację umowy, druku publikacji formatu A5 i
B5. W dalszej części niniejszego opisu, termin „usługa” stosowany będzie do określenia usługi druku
pojedynczej publikacji książkowej, na zasadach określonych poniżej.
Zakłada się, że usługa będzie dotyczyć druku publikacji książkowych o formacie A5 lub B5 z płytą
CD, która będzie integralną częścią publikacji.
W wypadku wymienionych pozycji zakłada się następujące parametry techniczne druku:
Parametry

Nakład 1000-6000

Format

Okładka

Podłoże drukowe

Schemat kolorów

A5 (145 x 205
mm) lub
B5 (176x 250
mm)

miękka
klejona,
gramatura
250-280
g/m2,
foliowana

kreda matowa 80
g/m2

CMYK

Wykonanie usługi produkcji płyty CD obejmuje:
1) Tłoczenie płyty CD;
2) Etui na płytę CD;
3) Doklejanie etui z płytą CD do książki.
UZASADNIENIE REALIZACJI
Zapewnienie ciągłości usług druku.
GŁÓWNY CEL I REZULTATY
Rezultatem usługi będzie wydrukowanie określonych w zleceniu pozycji książkowych w formacie A4
lub B5 oraz we wskazanych nakładach w oparciu o zmienne takie jak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Format A5 bądź B5,
Nakład publikacji,
Liczba stron publikacji,
Produkcja płyty CD obejmująca tłoczenie, etui CD oraz klejenie do okładki publikacji,
Jednorazowe dostarczenie całego nakładu do wskazanego miejsca magazynowania,
Koszt foliowania.

Wykonanie usług druku będzie realizowane do wyczerpania środków przewidzianych na
realizację zamówienia tj. do wartości umowy. Zamawiający wskaże przy każdym zleceniu druku
parametry publikacji. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia po
cenach wskazanych w umowie i zgodnie z taką specyfikacją przedstawi rozliczenie za usługę.
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Zamawiający zastrzega, że zamówienie realizowane będzie sukcesywnie na podstawie rzeczywistego
zapotrzebowania Zamawiającego na publikacje książkowe. W związku z powyższym ilość i rodzaj
faktycznie drukowanych Zamawiającemu materiałów może być różna.
Wartość umowy obliczona na podstawie wartości zmiennych wskazanych przez Wykonawcę w
ofercie, jest maksymalną kwotą do której Zamawiający może zamawiać a Wykonawca świadczyć
usługi. Wartość umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.
Zobowiązanie Zamawiającego stanowi jedynie wynagrodzenie za usługi zamówione przez
Zamawiającego, których poprawna realizacja został potwierdzona przez Zamawiającego w formie
protokołu.
Wynagrodzenie za wykonane przez Wykonawcę usługi zamówionej przez Zamawiającego pokrywa
wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją usługi,
Ponadto usługodawca zobowiąże się do wykonania usługi druku publikacji:
1) w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego, w wersji elektronicznej, plik publikacji po
składzie edytorskim i graficznym;
2) w terminach każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego;
3) po uzyskaniu akceptacji publikacji do druku, przez Zamawiającego, po sprawdzeniu ozalidu
publikacji.
PROCEDURA ZAMÓWIENIA USŁUGI Z PAKIETU

Lp.

Termin

1.

Wykonawca,
Drukarnia świadcząca na rzecz NCBR usługi w ramach pakietu usług
Strona
drukarskich
NCBR, Centrum,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Strona
Pakiet, Pakiet
usług
Usługi druku publikacja o różnej ilości i rodzaju.

2.
3.

Definicja

4.

Zamówienie

6.

Oferta
Wykonawcy

7.

Cennik

8.

Wartość
zamówienia

Kwota do której będzie realizowane zamówienie po jej weryfikacji.

9.

Weryfikacja
oferty

Jeżeli jej wynik jest pozytywny Zamawiający autoryzuje wykonanie usługi.
Zamówienie oraz oferta stanowią integralny element autoryzacji.

10. Odbiór usługi

Zamówienie na usługę, w którym zamawiający określa parametry druku
(format, nakład, liczbę stron, opcje dodatkowe takie jak foliowanie,
tłoczenie i dołączanie płyty, miejsce transportu nakładu).
Oferta na wykonanie usługi, w której Wykonawca potwierdza realizację
usługi przy parametrach wskazanych w zamówieniu, oraz określa koszt
(brutto i netto) realizacji usługi oraz termin w jakim usługa zostanie
zrealizowana.
Określanie kosztu realizacji usługi. Wykonawca opiera się na cenniku
wskazanym w ofercie, którego aktualna wersja (po ewentualnych
waloryzacjach) przedstawiona została poniżej w tabeli.

Weryfikacja przez Centrum efektów wykonania usługi, z założeniami
przyjętymi w Ofercie. W wyniku weryfikacji pozytywnej Centrum generuje
Cząstkowy protokół odbioru, jeżeli wynik weryfikacji jest negatywny
Centrum generuje Protokół zastrzeżeń.
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Protokół odbioru usługi zamówionej i Autoryzowanej przez NCB. Stwierdza
brak wad w otrzymanym nakładzie. Zamawiający zobowiązuje się do
potwierdzenia braku wad w otrzymanym nakładzie, lub zgłoszenia uwag
przy pomocy każdorazowego protokołu odbioru w terminie 7 dni roboczych
od daty otrzymania nakładu.

Cząstkowy
11. protokół
odbioru
12.

Protokół
zastrzeżeń

Protokół dokumentujący zastrzeżenia i uwagi jakie NCBR ma do
prawidłowości wykonania Autoryzowanej usługi przez Wykonawcę.
Umowa pomiędzy NCBR a Wykonawcą, na świadczenie usług zakupionych
w Pakiecie.

13. Umowa

nakład
5000

Cennik

4000
3000
2000
1000
100

<150

<200

<250

<300

<350

<400 Ilość stron

Warunkiem zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi: jest
a. Każdorazowy częściowy protokół odbioru stwierdzający należyte wykonanie części
usługi, podpisany przez Strony.
b. Prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT za usługi odebrane
Każdorazowym częściowym protokołem odbioru, dostarczona do siedziby
Zamawiającego
Wartość wynagrodzenia za wykonaną usługę wypłacona Wykonawcy, pomniejsza maksymalną
wartość wynagrodzenia Wykonawcy o której mowa powyżej. Niezwłocznie po otrzymaniu
wynagrodzenia Wykonawca przedstawia Zamawiającemu maksymalną wartość wynagrodzenia
wykonawcy pomniejszoną o kwotę wynagrodzenia za Wykonaną usługę
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OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Obowiązki Wykonawcy obejmują:
 wykonywanie usług druku offsetowego i cyfrowego,
 wykonywanie usług tłoczenia płyt CD i doklejenia do drukowanych książek foliowego etui z
płytą CD w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
 posiadanie doświadczenia zawodowego i przyjęcie, na zasadzie ryzyka, odpowiedzialności za
wszelkie wady techniczne publikacji,
 przekazywanie Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do realizacji umowy,
 umożliwienie stałego nadzorowania przygotowań i realizacji umowy przez wykonawcę,
 przyjęcie odpowiedzialności za wszelkie wady prawne powstałe podczas wykonania przedmiotu
Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw
własności przemysłowej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w
związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
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Załącznik Nr 2
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
…...................................................................................................................................................
.
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
.......................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………
NR FAKSU

E-MAIL

………………...……………

..........................................

NIP

REGON

.......................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Oferta na druk publikacji książkowych oraz materiałów reklamowych dla NCBR
Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej
SIWZ, do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na druk
publikacji książkowych oraz materiałów reklamowych dla NCBR, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ za cenę:
Cena netto oferty: ………..………………………...
słownie złotych: .........................................................................................................................
Wysokość stawki podatku VAT ……………..%
Cena brutto oferty: ………..………………………...
słownie złotych: .........................................................................................................................
* Cena oferty brutto wynika z poniższych obliczeń.
(

|

|

)

(

|

|

=………………………………………………………………………zł brutto

gdzie:
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|

- cena którą Wykonawca wskazał w cenniku dla kombinacji nakładu 4000, ilości

|

stron 250, i formatu A5 (komórka wyróżniona)
|

|

- cena którą Wykonawca wskazał w cenniku dla kombinacji nakładu 4000 i ilości

stron 250, i formatu B5 (komórka wyróżniona)

nakład
5000
4000
3000
2000
1000

Cena jednostkowa brutto egzemplarza A5 przy danym nakładzie i ilości stron (w zł)

100

<150

<200

<250

<300

<350

<400 Ilość stron/
foliowanie

nakład
5000
4000
3000
2000
1000

Cena jednostkowa brutto egzemplarza B5 przy danym nakładzie i ilości stron (w zł)

100

<150

<200

<250

<300

<350

<400 Ilość stron/
foliowanie

CD
nakład

Cena
jednostkowa
brutto (w zł)

6000
5000
4000
3000
2000
1000

cena jednostkowa CD/tłoczenie, etui foliowe, doklejanie do publikacji

Oświadczamy, że:
1.

Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uznajemy
się związanymi określonymi w niej zasadami postępowania oraz zdobytymi informacjami
niezbędnymi do przygotowania oferty.

2.

Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną
częścią SIWZ.
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3.

Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną
częścią SIWZ.

4. Oświadczam/y, że przedstawione powyżej ceny uwzględniają wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, są stałe i obowiązują przez cały okres realizacji
zamówienia.
5. Akceptujemy Wzór umowy, warunki płatności oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia podany przez Zamawiającego.
6. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Wzorem umowy, stanowiącym załącznik Nr 6 do
SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
8. Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia
w zakresie2 ………………………………………………………………………………….
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), po zawarciu stosownej umowy.
9. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
10. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące
dokumenty:

1. ..........................................................
2. ........................................................

…………………………………

……………………………….

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

2

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku braku
miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części
prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub skreślić.
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Załącznik Nr 3
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na druk publikacji
książkowych oraz materiałów reklamowych dla NCBR oświadczam/y, że spełniam/y warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadania wiedzy i doświadczenia,
 dysponowania

odpowiednim

potencjałem

technicznym

oraz

osobami

zdolnymi

do wykonania zamówienia,
 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 4
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

druk publikacji

książkowych oraz materiałów reklamowych dla NCBR oświadczam/y, że nie podlegam/y
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.

…………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 5
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE 3
w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), zwanej dalej „uPzp”

Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:

nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp

należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp i w załączeniu
stosowną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

przekładam

....................................................................................
data, podpis i pieczęć imienna, jeśli Wykonawca lub osoba(-y) uprawniona(-e) do
występowania w imieniu Wykonawcy się nią posługuje lub w przypadku jej braku
czytelny podpis Wykonawcy lub osoby (osób) uprawnionej(-ych) do
występowania w imieniu Wykonawcy

3

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę
albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2
Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
WZÓR UMOWY
zawarta w dniu _______________ 2013 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową”
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą
przy ul. Nowogrodzkiej 47a, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
……………………………–……………………………….,

w

Warszawie

(00-695),

a
_________________________________________, z siedzibą w_______________(__-___), przy ul.
______________________________, zarejestrowaną w ______________________
Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem ______________ w ________________________,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
_______________________________ – ___________________________,
o następującej treści:
łącznie zwanymi dalej „Stronami”.
Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.).
§ 1.
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do druku publikacji książkowych formatu A5 i
B5 w pakiecie usług (dalej „przedmiot Umowy”) na potrzeby Zamawiającego, zgodnie
ze złożonym formularzem ofertowym z dnia ……………., zwanym dalej „Ofertą”, która
stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy oraz zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia (dalej „SOPZ”), który stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy.
2. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu Umowy zawiera SOPZ.
3. Zamawiający zastrzega, że ilość faktycznie dostarczonych Wykonawcy materiałów do druku,
zwanych dalej „Publikacjami”, może się różnić od przewidywanej ilości określonej w SOPZ.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej
staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
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5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu wykonania przedmiotu
Umowy.
§ 2.
1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi druku
Publikacji, w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego, w wersji elektronicznej, plik Publikacji
po składzie edytorskim i graficznym.
2. Zamawiający zobowiązuje się do akceptacji bądź zgłoszenia uwag do przekazanych próbnych
wydruków Publikacji (zwanych również „Proof” lub „Ozalid”), w ciągu 2 dni roboczych (słownie:
dwóch) od momentu ich otrzymania od Wykonawcy.
3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 2, Wykonawca
zobowiązuje się do poprawienia przekazanych próbnych wydruków Publikacji w terminie
uzgodnionym przez Strony.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Publikacje, o których mowa w SOPZ, na własny koszt i
ryzyko, w terminie uzgodnionym przez Strony, w miejsce określone przez Zamawiającego.
5. Każdy 1 dzień (słownie: jeden) zwłoki w akceptacji materiałów przez Zamawiającego, o której
mowa w ust. 2, powoduje przesunięcie terminu dostawy Publikacji o 1 dzień (słownie: jeden).
6. W przypadku gdy Strony nie uzgodnią wspólnie terminu, o którym mowa w ust. 3 lub ust. 4, po
upływie 14 dni od rozpoczęcia rozmów dotyczących ustalenia tego terminu, Zamawiający może
jednostronnie wskazać termin wiążący Wykonawcę.
§ 3.
1. Strony zgodnie ustalają maksymalną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z tytuły realizacji
przedmiotu Umowy, na kwotę …………………….. PLN brutto (słownie: ……………………
PLN brutto). Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pokrywa wszelkie koszty,
jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym wynagrodzenie za
przeniesienie na Zamawiającego praw wymienionych w § 6.
2. Wartość Umowy obliczona jest na podstawie wartości zmiennych cen jednostkowych wskazanych
przez Wykonawcę w Ofercie, stanowiącej załącznik Nr 1 do Umowy.
3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowaną część przedmiotu Umowy,
której należyte wykonanie zostało potwierdzone cząstkowym protokołem odbioru, o którym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy.
4. Ceny jednostkowe zawarte w Ofercie, w oparciu o które została wyliczona przewidywana wartość
Umowy, mogą zostać zwaloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych, publikowany przez GUS w Monitorze Polskim. Waloryzacja następuje wyłącznie
na wniosek Wykonawcy. Wniosek w tym zakresie Wykonawca może złożyć nie wcześniej niż po
upływie roku obowiązywania Umowy. Zwaloryzowane ceny będą obowiązywały od pierwszego
dnia następnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu w którym złożono wniosek o waloryzację, i
nie spowodują zmiany ani przekroczenia maksymalnej wartości Umowy, o której mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po zrealizowaniu części przedmiotu Umowy na
podstawie prawidłowo złożonej faktury VAT oraz protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 1,
podpisanego przez Zamawiającego, potwierdzającego należyte wykonanie usługi druku Publikacji,
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6.

7.
8.
9.

w terminie do 21 dni (słownie: dwudziestu jeden) od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
W przypadku błędnie wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę termin,
o którym mowa w ust. 5, zostanie ponownie naliczony, od dnia dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT stanowiącej podstawę do wypłaty wynagrodzenia.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 zostanie przekazane przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w
dokonaniu płatności, o której mowa w ust. 5.
§ 4.

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisana, przez okres 4 lat (słownie: czterech), z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Bez względu na czas obowiązywania Umowy określony w ust. 1, Umowa wygasa z chwilą gdy
środki przeznaczone na realizację Umowy, określone w § 3 ust. 1 Umowy, zostaną całkowicie
wykorzystane.
§ 5.
1. Po każdej należytej realizacji części przedmiotu Umowy Zamawiający sporządza cząstkowy
protokół odbioru usługi druku Publikacji zamówionej i autoryzowanej przez Zamawiającego.
2. Cząstkowy protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
1) wskazanie Umowy, na podstawie której realizowana jest część przedmiotu Umowy;
2) stwierdzenie należytego wykonania część przedmiotu Umowy zgodnie z parametrami
wskazanymi w zamówieniu (w szczególności: format, nakład, liczba stron, opcje dodatkowe
takie jak foliowanie, tłoczenie i dołączenie płyty, miejsce transportu nakładu) albo określenie, w
jakim zakresie zamówienie nie zostało wykonane wraz ze wskazaniem sposobu dalszego
postępowania;
3) datę sporządzenia cząstkowego protokołu odbioru;
4) podpisy osób upoważnionych do odbioru zamówienia.
3. Zamawiający po otrzymaniu nakładu Publikacji od Wykonawcy może, w terminie
7 (słownie: siedmiu) dni, zgłosić umotywowane zastrzeżenia co do wykonanej części przedmiotu
Umowy.
4. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, Wykonawca
w terminie nieprzekraczającym 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zgłoszenia uwag
lub zastrzeżeń, udzieli stosownych wyjaśnień lub uwzględni zgłoszone uwagi
lub zastrzeżenia.
5. Cząstkowy protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, sporządza się, w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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§ 6.
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego
majątkowe prawa autorskie do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego
wyników prac powstałych w związku z wykonywaniem Umowy, bez ograniczeń co do terytorium,
czasu, liczby egzemplarzy.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, następuje na wszystkich
polach eksploatacji znanych w chwili zawierania Umowy, w tym wskazanych w art. 50 ustawy o
prawie autorskim, a w szczególności:
1) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których wyniki prac utrwalono poprzez wprowadzenie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy;
2) wykorzystywania w celach reklamy i promocji Zamawiającego;
3) wprowadzania do pamięci komputera;
4) utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części poprzez wytwarzanie egzemplarzy
jakąkolwiek techniką drukarską, zapisu magnetycznego, wszelkimi technikami graficznymi oraz
techniką cyfrową;
5) w zakresie rozpowszechniania podczas wydarzeń promocyjnych, w sieci teleinformatycznej oraz
na stronach internetowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym;
6) dokonywanie zmian i modyfikacji jego formy oraz treści w zakresie niezbędnym
do eksploatacji.
3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego
prawo
do
wykonywania
praw
zależnych
oraz
prawo
do
zezwalania
na wykonywanie praw zależnych, do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego
wyników prac powstałych w związku z wykonywaniem Umowy, na wszystkich polach
eksploatacji, o których mowa w ust. 2.
4. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 oraz w ust. 3, w zakresie zrealizowanej części przedmiotu
Umowy, następuje z chwilą podpisania cząstkowego protokołu odbioru przez Zamawiającego, o
którym mowa w § 5 ust. 1.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę nie naruszy praw osób trzecich.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne powstałe
podczas wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich
wynikające z naruszenia praw własności przemysłowej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631, z późn. zm.) w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
§ 7.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% maksymalnej
kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy w przypadku:
1) niewykonania przez Wykonawcę Umowy;
2) gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności za które na zasadzie winy
odpowiada Wykonawca, w szczególności w razie trzykrotnego braku uzgodnienia terminów o
których mowa w § 2 ust. 3 lub § 2 ust. 4.
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości:
1) 0,2% wartości brutto zamówienia cząstkowego za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu
poprawionych próbnych wydruków Publikacji, o których mowa w § 2 ust. 3 lub dostarczeniu
Publikacji, o którym mowa w § 2 ust. 4;
2) 0,5% maksymalnej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 1, za każde inne niż
określone w pkt 1, nienależyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy .
3. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych, wskazanych w ust. 1 i ust. 2.
§ 8.
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
gdy Wykonawca, nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami Umowy, złożonej Oferty
lub SOPZ bądź też, w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania Umowne.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za
część przedmiotu Umowy zrealizowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego cząstkowym
protokołem odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 1.

§ 9.
1. Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób
trzecich, którym zleci wykonanie całości lub części przedmiotu Umowy.
2. Wierzytelności wobec Zamawiającego wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby
trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
§ 10.
1. Strony zgodnie postanawiają, iż zakazane jest wprowadzanie istotnych zmian postanowień Umowy
w stosunku do treści Oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
ust. 6.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wszystkie niejasności i spory związane z realizacją Umowy będą usuwane przez Strony
w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia wszelkie spory
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Osobami wyznaczonymi do bieżących uzgodnień dotyczących realizacji Umowy są:
- ze strony Zamawiającego: …………….. tel……… e-mail…….. fax……………..
- ze strony Wykonawcy: ……………… tel.………… e-mail…… fax…………
6. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 5 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony i nie wymaga zmiany treści Umowy.
7. Umowa
zostaje
sporządzona
w
dwóch
jednobrzmiących
egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.
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8. Integralną część umowy stanowią:
1) Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy (kopia)
2) Załącznik Nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1
do SIWZ (kopia)
3) Załącznik Nr 3 – Pełnomocnictwa do zawarcia Umowy (kopie)
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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