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Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o „ustawie”,
należy przez to rozumieć ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
ROZDZIAŁ I
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Klasyfikacja zgodnie z CPV:
79921000-6 Usługi pakowania zbiorczego
64111000-7 Usługi pocztowe dotyczące gazet i czasopism
64121200-2 Usługi dostarczania paczek
1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług, polegających na konfekcjonowaniu
i doręczaniu przesyłek (oraz ich ewentualnych zwrotów), zawierających czasopisma
Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, zwanego dalej WIW.

2. Zamówienie pewne
Przedmiot zamówienia pewnego, stanowiący jednocześnie najmniejszy rozmiar
zamówienia, obejmuje usługi polegające na konfekcjonowaniu i doręczaniu przesyłek
(oraz ich ewentualnych zwrotów) zawierających następujące czasopisma WIW:
a)

miesięcznik „Polska Zbrojna” (PZ), nakład 1 edycji – 9.500 egzemplarzy, waga
1 egzemplarza ok. 410-480 g: ogółem 12 edycji,

b)

dwumiesięcznik „Przegląd Sił Zbrojnych” (PSZ), nakład 1 edycji – 4.000
egzemplarzy, waga 1 egzemplarza ok. 410-480 g: ogółem 6 edycji,

c) kwartalnik „Kwartalnik Bellona” (KB), nakład 1 edycji 1.000 egzemplarzy, waga
1 egzemplarza ok. 600-660 g: ogółem 4 edycje.
3. Zamówienie opcjonalne
Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający przewiduje
zastosowanie prawa opcji.
3.2. Przedmiot zamówienia opcjonalnego obejmuje usługi polegające na konfekcjonowaniu
i doręczaniu przesyłek (oraz ich ewentualnych zwrotów) zawierających czasopisma
WIW – zgodnie z poniższą Tabelą:
3.1

Tabela przewidywanych opcji
Konfekcjonowanie,
doręczanie
oraz ewentualny
zwrot
miesięcznika
„Polska Zbrojna”

nakład 1 edycji
od 9.501 egz.
do 10.300 egz.
waga 1 egz.
ok. 410-480 g
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nakład 1 edycji
od 10.301 egz.
do 11.000 egz.
waga 1 egz.
ok. 410-480 g

nakład 1 edycji
od 11.001 egz.
do 12.000 egz.
waga 1 egz.
ok. 410-480 g

nakład 1 edycji
od 9.501 egz.
do 10.300 egz.
waga 1 egz.
ok. 481-550 g

nakład 1 edycji
od 10.301 egz.
do 11.000 egz.
waga 1 egz.
ok. 481-550 g

nakład 1 edycji
od 11.001 egz.
do 12.000 egz.
waga 1 egz.
ok. 481-550 g
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Konfekcjonowanie,
doręczanie oraz
ewentualny
zwrot
dwumiesięcznika
„Przegląd Sił
Zbrojnych”

nakład 1 edycji
od 4.001 egz.
do 4.700 egz.
waga 1 egz.
ok. 410-480 g

nakład 1 edycji
od 4.701 egz.
do 5.500 egz.
waga 1 egz.
ok. 410-480 g

Konfekcjonowanie,
doręczanie oraz
ewentualny
zwrot „Kwartalnika
Bellona”

nakład 1 edycji
od 1.001 egz.
do 1.100 egz.
waga 1 egz.
ok. 600-660 g

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

3.3. Największy możliwy zakres zamówienia opcjonalnego obejmuje usługi polegające
na konfekcjonowaniu i doręczaniu przesyłek (oraz ich ewentualnych zwrotów)
zawierających następujące czasopisma WIW:
a)

miesięcznik „Polska Zbrojna” (PZ), nakład 1 edycji – 12.000 egzemplarzy, waga
1 egzemplarza ok. 481-550 g: ogółem 12 edycji,

b)

dwumiesięcznik „Przegląd Sił Zbrojnych” (PSZ), nakład 1 edycji – 5.500 egzemplarzy,
waga 1 egzemplarza ok. 410-480 g: ogółem 6 edycji,

c)

kwartalnik „Kwartalnik Bellona” (KB), nakład 1 edycji – 1.100 egzemplarzy, waga
1 egzemplarza ok. 600-660 g: ogółem 4 edycje.

Edycja jest to każde wydanie danego czasopisma WIW o określonym nakładzie.
4.

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przewidziane w umowie opcje. Wykonawca
przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że z tytułu niezlecenia przez
Zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia opcjonalnego nie będzie
przysługiwać mu żadne roszczenie.

5.

Formaty czasopism wydawnictw WIW:

6.

a)

miesięcznik „Polska Zbrojna” – zbliżony do A4 (205x285 mm),

b)

dwumiesięcznik „Przegląd Sił Zbrojnych” – zbliżony do A4 (205x285 mm),

c)

„Kwartalnik Bellona” – zbliżony do B5 (165x240 mm).

Zlecenia obejmować będą:
a) konfekcjonowanie, to jest:
 zafoliowanie albo zapakowanie w koperty lub paczki każdej edycji nakładu
według bazy adresowej (rozdzielnika), dostarczanej każdorazowo przez
Zamawiającego pocztą e-mail;
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 naniesienie danych adresata na przesyłkę z bazy adresowej (rozdzielnika)
Zamawiającego;
 naniesienie danych Zamawiającego (nadawcy) na przesyłkę,
b) doręczanie określonej liczby przesyłek do adresatów w kraju i za granicą, zgodnie
z bazą adresową, dostarczaną każdorazowo przez Zamawiającego pocztą e-mail.
7.

Zamawiający będzie informował Wykonawcę o liczbie przesyłek z określoną ilością
egzemplarzy przeznaczonych do doręczenia w danej edycji, przesyłając mu pocztą
e-mail aktualną bazę adresową (rozdzielnik), w której będzie wyszczególniona liczba
adresatów oraz określona do wysłania dla danego adresata liczba egzemplarzy.

8.

Zamawiający będzie przesyłał do Wykonawcy uaktualnioną bazę adresową – najpóźniej
z datą dostarczenia Wykonawcy nakładu danej edycji, przeznaczonej do wysyłki.

9.

Nakład poszczególnych czasopism nie jest równy liczbie przesyłek, które Zamawiający
zobowiązuje się przekazać do konfekcjonowania i doręczenia na podstawie umowy.
Termin „liczba egzemplarzy” nie jest tożsamy z terminem „liczba przesyłek”

10. Średnią wartość konfekcjonowania i doręczania oraz ewentualnego zwrotu 1 egzemplarza,
(w zależności od nakładu danej edycji i wagi 1 egzemplarza) określa Załącznik nr 2A
– Formularz średniej wartości konfekcjonowania i doręczania oraz ewentualnego zwrotu
1 egzemplarza.
11. Wartość zrealizowanej edycji danego czasopisma będzie wynikała z przemnożenia
nakładu tej edycji przez średnią wartość doręczenia 1 egzemplarza określoną
w Załączniku nr 2 A.
12. Zamawiający nie ma możliwości ścisłego określenia liczby adresatów i liczby przesyłek.
W zakresie realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w Rozdziale I pkt. 1-6,
Wykonawca będzie zobowiązany do przesyłania od 1600 do 3000 przesyłek w każdym
miesiącu – w zależności od cyklu wydawniczego.
13. Zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 Zamawiający może skorzystać z zamówienia
opcjonalnego, a to oznacza możliwość zmiany liczby przesyłek lub (oraz) zmiany liczby
egzemplarzy w przesyłce.
14. Przesyłki muszą być zaadresowane i zapakowane w taki sposób, aby dotarły z całą
zawartością do właściwych adresatów, dokładnie pod adresy z bazy adresowej
(rozdzielnika), dostarczanej przez Zamawiającego pocztą e-mail. Przesyłki do różnych
adresatów nie mogą być łączone, nawet jeśli są doręczane pod ten sam adres.
15. Termin doręczenia przesyłek do wskazanych w bazie adresowej (rozdzielniku)
adresatów krajowych nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. Wybór sposobu
doręczenia przesyłek należy do Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za opóźnienia spowodowane przez podmioty, którym zlecił dokonanie doręczenia
(np. Poczta Polska, kurier), zgodnie z art. 474 Kodeksu cywilnego.
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16. Termin doręczenia przesyłek do wskazanych w bazie adresowej (rozdzielniku)
adresatów zagranicznych nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. Wybór
sposobu doręczenia przesyłek należy do Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
opóźnienia spowodowane przez podmioty, którym zlecił dokonanie doręczenia (np. Poczta
Polska, kurier), zgodnie z art. 474 Kodeksu cywilnego. Łączna liczba egzemplarzy
czasopism wysyłanych za granicę będzie stanowić nie więcej niż 1% całości
zamówienia.
17. Zamawiający planuje przekazywanie do wysyłki poszczególnych edycji czasopism
w pierwszej dekadzie danego miesiąca. Termin na doręczenie przesyłek do wskazanych
adresatów krajowych i zagranicznych będzie liczony od dnia otrzymania przez
Wykonawcę czasopism przeznaczonych do doręczenia. Jest to czas dla Wykonawcy
na konfekcjonowanie i dostarczenie przesyłek.
18. Zamawiający dopuszcza, aby na przesyłkach – w miejscu przeznaczonym na informację
o nadawcy – poza danymi Zamawiającego znajdowały się również dane Wykonawcy
(nazwa, adres), który będzie nadawał przesyłki w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
19. Zamawiający dostarczy czasopisma przeznaczone do doręczenia w miejsce na terenie
kraju, uzgodnione z Wykonawcą.
20. W celu rozliczenia konfekcjonowania oraz doręczenia czasopism, każdorazowo po
wykonaniu miesięcznego zlecenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną
przez siebie Tabelę rozliczeniową realizacji umowy za dany miesiąc.
21. W przypadku braku zastrzeżeń co do jakości usług Zamawiający w terminie 5 dni
podpisze Tabelę rozliczeniową realizacji umowy za dany miesiąc. Zamawiający wyraża
zgodę na korespondencję w tym zakresie prowadzoną pocztą e-mail.
22. Podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę stanowić będzie Tabela
rozliczeniowa realizacji umowy za dany miesiąc.
23. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie rozliczana w cyklu miesięcznym.
24. Zapłata za konfekcjonowanie i doręczenie poszczególnych edycji będzie następowała
po podpisaniu przez obie strony Tabeli rozliczeniowej realizacji umowy za dany miesiąc
– w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę. Tabela rozliczeniowa
realizacji umowy za dany miesiąc musi być dostarczona w oryginale na adres
Zamawiającego.
ROZDZIAŁ II
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Pożądany termin rozpoczęcia: 11.01.2016 roku.
Termin zakończenia: 10.01.2017 roku.
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ROZDZIAŁ III
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy
spełniający następujące warunki :
1.

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Do potwierdzenia
oświadczeniem w Załączniku nr 3 do SIWZ.

2.

Posiadają wiedzę i doświadczenie.
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej jedną usługę
polegającą na doręczaniu przesyłek na terenie kraju i za granicą o wartości nie mniejszej
niż 150 000,00 zł. Zamawiający nie uzna przy ocenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu kilku zsumowanych usług, których łączna wartość wynosiła lub wynosi
150 000,00 zł. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wartość wykonanej
usługi do dnia złożenia ofert musi co najmniej odpowiadać kwocie 150 000,00 zł.
UWAGA
W przypadku wartości usług wyrażonej w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny
spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg kursu z dnia zawarcia
umowy na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie
internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

3.

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Do potwierdzenia oświadczeniem w Załączniku nr 3 do SIWZ.

4.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację
zamówienia.
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
30 000,00 zł.
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UWAGA!
W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie,
Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości
wg kursu z dnia otwarcia ofert na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych
na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
5.

Brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie
z art. 24 Ustawy, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń
wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadkach, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach
innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
w stosunku do żadnego z tych podmiotów nie mogą występować uwarunkowania
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą
wykazać, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale III
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy ci ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane
przez pozostałe podmioty występujące wspólnie (przez pozostałych członków
konsorcjum).
6.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, są zobowiązani do zawiązania konsorcjum. Zaleca się zawiązanie
konsorcjum na drodze umowy cywilno-prawnej. W tym celu przed podpisaniem
umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu
umowę regulującą ich współpracę (umowę konsorcjum) zawierającą w swojej treści
następujące postanowienia:
a)

wskazanie lidera, będącego Pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców
tworzących konsorcjum,

b)

prawa, obowiązki i uprawnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania
zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę
i każdego z osobna, a także upoważnienie do wystawiania faktur, przyjmowania
płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu
wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę),
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c)

oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum – minimum na okres trwania
umowy o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego,

d)

określenie sposobu współdziałania Wykonawców po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia oraz zakresu prac przewidzianych do wykonania przez każdego
z nich.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
7.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego:
7.1. Warunki określone w Rozdziale III punktach 2-4 – zostaną spełnione, jeżeli spełnia
je chociaż jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7.2. Warunek określony w Rozdziale III pkt 5 powinien spełniać każdy z Wykonawców
samodzielnie.

8.

Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów –
zgodnie z art. 26 ust 2b. W wymienionych przypadkach, Wykonawcy zobowiązani są do
przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów poświadczającego,
że Wykonawcy będą dysponowali zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawców
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

9.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach, poświadczeniach i dokumentach
wyszczególnionych w Rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
ROZDZIAŁ IV

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych
oświadczeń:
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 3 do SIWZ.

w

postępowaniu

(art.

22)

1.2. Oświadczenie w trybie art. 26 ust. 2d w zakresie powiązań kapitałowych
z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 3A do SIWZ. Zamawiający żąda złożenia
do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1)
z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 3 do SIWZ.
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2.

Zamawiający żąda złożenia do oferty niżej wymienionych dokumentów1:
3.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej
wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda wykazu wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, głównych usług
(niezbędnych
do
wykazania
spełnienia
warunku
posiadania
wiedzy
i doświadczenia), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa w pkt 3.1., są:
a)

poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż
na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b)

oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym
mowa w pkt 1).

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi
wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 3.1. zostały wcześniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
Do dowodów, o których mowa powyżej ma zastosowanie przepis § 9 ust. 2
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 (Poz. 231).
3.2. W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający
żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy w wysokości niezbędnej do wykazania spełnienia warunku,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie niniejszego warunku, polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów, należy przedłożyć informację
dotyczącą tych podmiotów.
UWAGA!
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy
i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia
oraz zdolności finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
1

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r., (Dz. U. z 2013r.,
poz. 231), w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane.
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określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP zobowiązany jest oprócz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w pkt. 3.1.–3.2. udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, Zamawiający żąda:
1) w przypadku warunku, o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 – dokumentu,
o którym mowa w Rozdziale IV pkt 3.2.;
2) oświadczenia Wykonawcy określającego:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3.3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ustawy Zamawiający żąda aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji 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.
3.

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za „zgodność z oryginałem”
odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

5.

Wykonawca powinien załączyć do oferty Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile
prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych
wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych
przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców
do reprezentowania pozostałych.
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6.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

7.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 3.3. 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 (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert).

8.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone 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.

9.

W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta
spełniać musi następujące wymagania:
9.1. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy
z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
9.2. Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
a także sytuacji ekonomicznej i finansowej musi spełniać wymagane od Wykonawców
warunki łącznie.
9.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.
9.4. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania
ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego – stosowny dokument należy dołączyć do oferty.
9.5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych.

10.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
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ROZDZIAŁ V
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1.

Zamawiający dopuszcza przesyłanie zawiadomień i zapytań, pisemnie, za pomocą faksu
oraz drogą elektroniczną.

2.

Strona, która otrzymała informację w formie faksu lub drogą elektroniczną, na żądanie
drugiej strony ma obowiązek potwierdzić jej otrzymanie tą samą drogą.

3.

W przypadku otrzymania informacji, której nie można odczytać, obowiązuje informacja
negatywna.

4.

Informacje drogą faksową należy przesyłać pod numer telefonu 261 845 503.
ROZDZIAŁ VI
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Dorota Sypniewska, numer telefonu 261 845 687,
adres poczty elektronicznej: dorota.sypniewska@zbrojni.pl
ROZDZIAŁ VII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM
1.

Obowiązek wpłaty wadium
Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

2.

Wadium można wnieść w jednej z następujących form:
— w pieniądzu;
— w poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej (zobowiązanie pieniężne);
— w gwarancji bankowej;
— w gwarancji ubezpieczeniowej;
— w poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
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Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić na rachunek
bankowy BGK W Warszawie 93 1130 1017 0020 1217 3820 0003 z dopiskiem
„WADIUM – numer postępowania 8/2015”.
Wadium uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do
złożenia ofert nastąpi uznanie rachunku Zamawiającego, zaś dowód wniesienia wadium
zostanie dołączony do oferty.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
a)

musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,

b)

musi odpowiadać co do terminu ważności, terminowi związania z ofertą określonemu
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

c)

musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci
kwotę wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi
na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),

d)

musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta
(poręczyciela),

e)

do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna
w następujący sposób:
— kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”, w przypadku zszycia oferty,
— oryginał należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający wykorzystanie go
w przypadku konieczności potrącenia wadium,
— w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej przez podmioty
występujące wspólnie, z treści dokumentu musi w sposób jednoznaczny
wynikać, kto jest dłużnikiem.

Wykonawca, który nie wniósł wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony
z postępowania.
ROZDZIAŁ VIII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Składający ofertę pozostaje z nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz
z upływem terminu do składania ofert.
ROZDZIAŁ IX
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.

Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
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2.

Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w Rozdziale IV
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak również wypełnione załączniki
nr 2, 2A, 3, 3A, 4.

3.

W przypadku gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś
dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

4.

Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

5.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze,
ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

6.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji
Wykonawcy w granicach umocowania. Każdy Wykonawca ma obowiązek
udowodnienia w ofercie, że osoba lub osoby podpisujące ofertę posiadają
adekwatne uprawnienie do składania oświadczeń woli.

7.

Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

8.

Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł
zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

9.

Zaleca się, aby oferta była trwale spięta.

10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zabezpieczonej
kopercie oznakowanej następująco:
 nazwa i adres Wykonawcy;
 nazwa i adres Zamawiającego;
 oznaczenie „Przetarg nr 8/2015 – usługi konfekcjonowania i doręczania (oraz
ewentualnego zwrotu) czasopism Wojskowego Instytutu Wydawniczego
w Warszawie”;
 napis: „Nie otwierać przed dniem 19.11.2015 r. godzina 10:30” (termin otwarcia
ofert).
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie
przed terminem składania ofert.
14. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu
składania ofert.
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ROZDZIAŁ X
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie, opatrzonej napisem, jak w Rozdziale
IX ust.12, w siedzibie Zamawiającego: pokój nr 215, II piętro, do dnia: 19.11.2015 r.,
godzina 10:00.

2.

Wszystkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie
terminu do wniesienia protestu.

3.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: pokój nr 319 III piętro,
o godzinie: 10.30
ROZDZIAŁ XI
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1.

Szczegółowy opis obliczenia ceny określa Załącznik nr 2 do SIWZ. (formularz cenowy).

2.

Wszystkie kwoty muszą być podane w zł, do dwóch miejsc po przecinku.

3.

Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
przedmiotowego zamówienia, które Wykonawca przewiduje przy jego realizacji.

4.

Cena ta będzie obowiązywać przez cały okres realizacji umowy.

5.

Cena odpowiada definicji legalnej z art. 2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
ROZDZIAŁ XII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT

1.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1.1. Cena oferty (Co)

–

50%

Cena oferty (Co) = cena największego możliwego zakresu zamówienia opcjonalnego
danej oferty podlegającej ocenie (pozycja z Tabeli B kol. J lp. 4 Załącznika nr 2 do
SIWZ – Formularz cenowy).
1.2. Wskaźnik cen (Wc) –

50%

Wc = Cnp / Co
Wskaźnik cen (Wc) – stosunek ceny zamówienia pewnego (pozycja z Tabeli A kol. J
lp. 4 Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy do ceny największego
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możliwego zakresu zamówienia opcjonalnego (pozycja z Tabeli B kol. J lp. 4
Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy).
2.

Ocena punktowa oferty.
Punktacja dla kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem
najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w danej ofercie.

relacji

do

Punktacja dla ceny ofert (Co):
Co = Con /Cob x 50 pkt.
Punktacja dla wskaźnika cen (Wc):
Wc = Wcn /Wcb x 50 pkt.
Objaśnienia:
Cob – cena danej oferty podlegającej ocenie
Cnp – cena dla zamówienia pewnego danej oferty podlegającej ocenie (pozycja z Tabeli
A kol. J lp. 4 Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy)
Con – najniższa cena z otrzymanych ofert
Wcb – wskaźnik cen danej oferty podlegającej ocenie – stosunek ceny zamówienia
pewnego (pozycja z Tabeli A kol. J lp. 4 Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy)
do ceny największego możliwego zakresu zamówienia opcjonalnego (pozycja z Tabeli B
kol. J lp. 4 Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy) – Wcb = Cnp / Co.
Wcn – najmniejszy wskaźnik cen z otrzymanych ofert
3.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów
w ramach kryteriów.
ROZDZIAŁ XIII
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek dostarczenia umowy regulującej ich
współpracę.
ROZDZIAŁ XIV
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
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10% całkowitej ceny ofertowej. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w jednej lub kilku
z poniższych form:
a)

pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,

b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c)

gwarancjach bankowych,

d)

gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla
z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez
ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na
zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć
przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego BGK w Warszawie 93 1130 1017 0020 1217 3820 0003
z dopiskiem „ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – usługi
konfekcjonowania i doręczania (oraz ewentualnego zwrotu) czasopism Wojskowego
Instytutu Wydawniczego w Warszawie”.
Zamawiający zwróci 100% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
ROZDZIAŁ XV
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Istotne postanowienia umowy zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
ROZDZIAŁ XVI
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY
Środki ochrony prawnej opisane zostały w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
ROZDZIAŁ XVII
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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ROZDZIAŁ XVIII
MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJACY ZAWRZE
UMOWĘ RAMOWĄ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
ROZDZIAŁ XIX
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 ORAZ OKOLICZNOŚCI,
PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do 50% zamówienia
podstawowego.
ROZDZIAŁ XX
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ONE ODPOWIADAĆ
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
ROZDZIAŁ XXI
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO
Strona internetowa: www.polska-zbrojna.pl
Poczta elektroniczna: dorota.sypniewska@zbrojni.pl
ROZDZIAŁ XXII
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
ROZDZIAŁ XXIII
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje poprzedzenia wyboru oferty najkorzystniejszej aukcją elektroniczną.
ROZDZIAŁ XXIV
WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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ROZDZIAŁ XXV
ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA WSKAZANIA W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,
KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCY ZAMIERZAJĄ POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM
Z PODANIEM ICH NAZWY I ADRESU ORAZ WYSZCZEGÓLNIENIEM CZĘŚCI
POWIERZANEJ
ROZDZIAŁ XXVI
WYMAGANIA FORMALNE ODNOŚNIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZGODNE Z ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY
Nie dotyczy.
ROZDZIAŁ XXVII
WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA JEST ZGODNY Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO
Nie dotyczy.
ROZDZIAŁ XXVIII
INNE INFORMACJE
1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.

2.

Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa
Wykonawcy do naliczania jakichkolwiek kar oraz roszczeń z tego tytułu, w przypadku
zaistnienia sytuacji szczególnej. Jako sytuację szczególną Zamawiający rozumie
zmniejszenie lub cofnięcie dotacji podmiotowej przez Ministra Obrony Narodowej albo
każde inne zdarzenie skutkujące utratą finansowania. Wypowiedzenie umowy ma
charakter jednostronny i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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