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sPECYFI KACJA lsToTNYcH WARUN KÓw ZAMow| EN|A

na Wydruk 6 numerów czasopisma TUBA wraz z dostawą i wniesieniem w miejsce
wskazane przez Zamawiaiącego

Postępowanie o udzie|enie zamówienia prowadzone jest w trybie Przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia z9 stycznia zoo4 roku Prawo zamówień pub|icznycń
(Dz. U. z zolo r. Nr 113l Poz.759, z późn. zm').

Zatwierdzono w dniu: 8,9. (|^' aJ],Ą, '
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specyfi kacja i5totnych warunków famóWienia
i r:... . -.-e.ów czasopisma TUBA wraz z dostawą i wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiaiącego

1. NAzwA (FIRMA) oRAz ADREs zAMAw|A'ĄcEGo
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Raciborska 37

4o-o74 Katowice

!Ą/ńry'ąs p. ką!9w!!9ł1

2.  TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: P|zetargu n ieogran iczonego.

3 .  OPIS  PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3' l .  Przedmiotem zamówienia jest Wydruk 6
iwniesieniem w miejsce wskazane przez

numerów czasopisma TU BA wraz z dostawq
Zamawiającego (u|. Dąbrówki 9, Katowice)

Wspó|ny Stownik Zamówień: 798ooooo-z . Usługi drukowania i powiązane

Czasopismo będzie wydawane/dru kowane w okresie: pierwszy numer W grudniu zol3
roku, kolejne 5 numerów w zol4 roku od stycznia do grudnia w odstępie czasowym ok.
z,5 miesiąca.

Dane techniczne druku |ednego z sześciu numerów:

Druk offsetowy całość projektu

Nakład: looo sztuk

format strony w mm: z6o x 365

objętość całości . wie|okrotność 4 stron, przy załoŻeniu, że fina|na objętość l egz.
będzie wynosić od lz do 28 stron

Ko|or -ca tość-4+4

Papier środek - Cyc|us offset 9o g

OKTADKA

oprawa _ m iękka,

Papier okładka _ Cyc|us offset 9o g

Szvcie oczkowe

Zamawiający dostarczy materiał do druku na nośniku e|ektronicznym w formacie PDF.

Publikacja posiada numer ISSN.

3 . f  .

3 .3 .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. oferty nie zawierające
petnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. W postępowaniu nie jest
przewidziany wybór najkorzystnie|szej oferĘ z zastosowaniem aukcji e|ektronicznej.
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specyfikacja istotnych Warunków zamówienia
Wydruk 6 numerów czasopisma TUBA wraz z dostawą i wnie5ieniem w mieisce W5kazane P|zezzamawia)ąceeo

3.4. Zamawiający nie przewiduje moż|iwości zawarcia umowy ramowej.

3.5. Wykonawca udzie| i  Zamawiającemu, co najmniej 3 miesięcznej rękojmi igwarancj i
jakości.

3,6, Mie' jsce reaI izacj i :  Akademia Sztuk Pięknych u|. Dqbrówki 9 w Katowicach (do
magazynu).

4. INFoRMAcJA o PRzEwIDYWANYcH ZAMÓwIENIAcH UZUPEŁNIAJĄcYcH
(ART.67 UST. r PKT 6)

4,|. Zamawiający nie przewiduje udzie|enia zamowień uzu pełn iających.

5 .  TERMIN WYKoNAN|A ZAMÓW|ENlA

5.1. Zamówienie musi zostać zreaIizowane W terminie: 6 dni od protokoIarnego
przekazania p|ików do druku.

6' WARUNKl UDZ|AŁU w PosTĘPowAN|U oRAZ oP|s sPosoBU DoKoNYwAN|A
ocENY sPEŁN|ANIA TYCH wARUNKow

6.1. o udzie|enie zamówienia mogq ubiegać się Wykonawcy, ktorzy spetniają warunki
dotyczĄce:

a)Posiadania uprawnień do wykonywania okreś|onej działaIności Iub czynności, jeże|i
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia,

c)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdo|nymi do
wykonania zamówienia,

d)Sytuacji ekonom icznej i  f i  nansowej.

6.2, Wykonawcy ubiegajqcy się o udzieIenie zamówienia, aby wykazać spełnienie
warunków okreśIonych w pkt 6. l . muszą złoŻyc oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu wg druku okreś|onego w załączniku nr l .

7' PRZESŁANKI wYKLUCZENIA wYKoNAwcow

7.|. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą wykazać brak podstaw do
wykluczenia ich z postępowania, składajqc z ofertą

. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - na lub wg druku stanowiqcego
załącznik nr z do S|WZ.

. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centra|nej ewidencji informacji
o dziataIności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagajq wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. l  pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upĘwem terminu składania ofeń'

o w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.2 pkt 5)
ustawy alternatywnie odpowiednio do sytuacj i wymienionych w pkt a) b):

\1 
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specyfi kacja istotnych Warunków zamów.en.a
Wydruk 6 numerów czasopisma TUBA wraz z dostawą iWniesieniem W miejsce wskazane Przezzarnawiająceeo

a) Wykonawcy na|eŻąc,| do grupy kapitałowej - składają LlsTĘŁoD!/|oTow
r'a!ęŹągygŁ d-q_!ęi sqrn cj crupy &p!!ąłsw3j w rozumieniu przepisów ustawy
o ochronie konkurencji i  konsumentów z dnia 16.oz.zoo7 roku (Dz. U. Nr 5o, poz'
33r )

lub

b) Wykonawcy nie na|eżący do grupy kapitałowej przedktadają na druku
stanowiqcym załącznik nr 3 do S|WZ, informację o tym, że nie na|eżq do grupy
kapitałowej W rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji
i  konsumentów z dnia.16'oz.zoo7 roku (Dz, U. Nr 5o, poz, T1),

W przypadku Wykonawców wspó|nie ubiegajqcych się o zamówienie, przedmiotową
informacjE |ub |istę na|eży złożyc w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie
u biega,jących się o zamówienie.

7 '2' JeżeIi Wykonawca ma siedzibę lub mie|sce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospo|itej Po|skiej, przed|dada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę |ub miejsce zamieszkania potwierdzajqcy, że nie otwarto jego Iikwidacj i ani
nie ogłoszono upadłości _ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upĘwem
terminu s kład an ia ofert.

7 '3' Jeże|i w miejscu zamieszkania |ub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę |ub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych powyżej, zastępuie
się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym okreś|a się także osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŻone przed właściwym organóm
sądowym, administracyjnym aIbo organem samorządu zawodowego Iub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania, Iub przed notariuszem.

7.4. W przypadku wątp|iwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania Poza terytorium RP, Zamawiający moie
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby |ub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania z wnioskiem
o udzie|enie niezbędnych informacji dotyczqcych przedłożonego dokumentu.

7.5' Jeże|i Wykonawcą sq PODMloTY wYsTĘPUJĄcE WsPoLNIE (społka cywi|na,
kon sorcju m) to:

.  Brak podstaw do wyk|uczenia _ musi wykazać kaŻdy z PodmiotóW
występujących wspó|nie,

muszq ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu aIbo
reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy W sprawie zamówienia
pub|icznego (pełnomocnictwo musi być dotączone do oferty w orygina|e
Iub notaria|nie uwierzyte|n ionej kopii). Zamawiający moŻe iządac przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia pub|icznego, umowy reguIującej
wspołpracę tych Uczestników.

. nie mogą ztoŻyc samodzie|nie odrębnej oferty, pod rygorem odrzucenia takie1
oferty ponoszą so| idarną od powiedzialność za niewykonanie Iub niena|eżyte
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Specyfi kacja istotnych Warunków zamówienia
Wydruk 6 numerów czasopisma TUBA wraz z dostawą i Wniesieniem w miejsce wskazane P|zezZamawiająceEo

Wykonanie Przyszłego zamóWienia oraz za Wniesienie zabezPieczenia
n a leżytego wykonania umowy.

7 '6. ofertę Wykonawcy wyk|uczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawia)qcy
zawiadomienie niezwłocznie Wykonawcę o wyk|uczeniu z postępowania, podajqc
uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeŻeniem art. 92 ust. l Pkt 3.

7.7. Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale |ub kopi i  poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
po l sk i .

8. wYMAcANIA ZAMAwIAJĄcEGo

8. L Wykonawca powiniendołączyc do oferty:

w postaci, co najmniej t egzemplarza gazety zrealizowanei
druku offsetowego| 4+4, szytej oczkowo, w oprawie miękkiej.

9.  INFoRMAc'|E o sPoSoBIE PoRoZUMIEWAN|A s|Ę ZAMAW|AJĄCEGo
Z wYKoNAwcAMI oRAZ PRZEKAZYWANIA oŚw|ADczEŃ Lug ooxutr,lENTow,
A TAKZE wsKAZANIE osoB UPRAWNIoNYcH Do PoRozUMIE!(AN|A s|Ę
Z WYKONAWCAMI

9' l .  Wykonawca moż:e zwrócic s ię do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyf ikacj i
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzie| ic wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie póżniej niż. na 2 dni przed upływem terminu składania ofert .

pod warunkiem ze wniosek o wyjaśnienie treści specyf ikac1i istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie póŹniej niż do końca dnia, w którym
u pływa połowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

9 ' f '  JeŻel i  wniosek o wyjaśnienie treści specyf ikacj i  istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9. l .  Iub dotyczy
udzie|onych wyjaśnień, Zamawiający może udzieI ić wyiaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpatrywania.

9.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 9. l  '

9 '4. rreść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyf ikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania Źródła
zapytania, a jeżeIi specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza
na tej stron ie.

9.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moze przed uplywem terminu składania
ofert zmienić treść specyf ikacj i  istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawia)qcy przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyf ikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeIi  specyf ikacja jest
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

9.6, Postępowanie o udzie|enie zamówienia, z zastŻezeniem wyjątków okreś|onych
W ustawie Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. z 2olo r.  Nr ].]3 '  poz. 759, z Póź.n.
zm'\,  prowadzi s ię z zachowaniem formy pisemnej.

ublico Ć Datacomp

. próbkę druku
w technologi i
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sPecyfi kacja istotnych warunków zamówienia
Wydruk 6 numerów czasopisma TUBA wraz z dostawq i Wnie5ieniem w mieisce wskazane PrzezzamawiajĄcego

9.7 '  Postępowanie o udzie|enie zamówienia prowadzi s ię w języku po|skim.

9.8. W niniejszym postępowaniu wsze|kie oświadczenia, wnioski ,  zawiadomienia oraz
informacje 7amawiający i Wykonawcy Przekazują pisemnie, faksem |ub drogą
e|ektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacj i
przekazywanych faksem |ub drogą e|ektroniczną, kaŻda ze stron na żądanie drugiej
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń' wniosków, zawiadomień oraz informacj i
n ie może ograniczac konkurencj i ;  zawsze dopuszczaIna iest forma pisemna,
z zastrzezeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień pub|icznych
(Dz. U. z zolo r.  Nr l r3, Poz,759, z póżn. zm.) '

9.10. w zakresie formalnym i merytorycznYm osobami upoważnionymi do kontaktu
z Wykonawcami jest :

1. mgr Dominika Kandziora - specjal ista ds. administracyjno -
technicznych e-mai l:  d ka ndziora @as p.katowice. pl

10. WYMAGAN|A DoTYcZĄcE wAD|UM

10.1. W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

l l .  TERMlN ZW|ĄZAN|A oFERTĄ

l1.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 3o dni.

l1.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się Wraz z uĄwem terminu składania ofert,]

l1.3' Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moż.e przedłuilyć termin
związanla ofertą, z tym że Zamawiający może ty|ko 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 dtuŹszy jednak niż 6o dni '

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

12.f , rresc oferty musi odpowiadać treści specyfikac|i istotnych warunków zamówienia.

12'3. Zamawiaiący nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

|2'4. oferta Wraz ze stanowiącymi jej integra|ną częśc załącznika m i musi być sporządzona
przez Wykonawcę ściś|e według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych
waru nków zamówienia

12'5. oferta musi być sporządzona według wzoru formu|arza oferty stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i zawierać, co najmniej:

l) Próbkę druku w postaci, co najmniej .l egzemp|arza gazety zrea|izowanei
w techno|ogii druku offsetowego, 4+4, szytej oczkowo, w oprawie miękkiej.
Pub|ikacja ta będzie stanowiła podstawę do oceny oferty w kryterium: jakość
publikacj iwg opisu wskazanego w pkt r5.2. ppkt z tabel i s iwz.

z) Wszystkie Wymagane dokumenty okreś|one w pkt 6 i 7 siwz.

,h ,,*,6*u12.o*u.o.o
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sPecńkacja istotnych warunków zamówienia
Wydruk 6 numerów czasopisma TU BA Wraz z dostawą i wniesieniem w miejsce wskazane P|zezzamawiającego

l2.6. oferta musi być naPisana W języku poIskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręczn ie dłu gopi 5 em b ądż n iezmywa Inym atram entem.

12.7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznika m i były ko|ejno
ponumerowane i złączone w sposób trwa'ly oraz na każdej stronie podpisane Przez
osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń wol i  w imieniu Wykonawcy, przy
czym co najmniej na pierwszej i  ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony
pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogq być parafowane.

l2.8. Wsze|kie poprawki |ub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisujące ofertę i  opatrzone datami ich dokonania.

l2.9 '  Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwĄ i  adresem
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: , ,ofeńa na: Wydruk 6
numerów czasopisma TU BA wraz z dostawą i  wniesieniem w mielsce wskazane
przez Zamawiaiącego NIE oTw|ERAĆ przed: zol3. l l - j !  godz. lo: l5 ' ' .

l2. l0. Na|eży podać nazwę i  adres Wykonawcy, by umoż|iwić zwrot nie otwańej oferĘ
w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

12. l1. Wykonawca może WProwadzić zmiany |u6 wycofać złożoną przez s iebie ofertę
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed uptywem tego
terminu Zamawiający oIrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt lz '9 '
oraz dodatkowo oznaczone słowami , ,ZM|ANA' '  lub , ,WYCoFANIE' ' .

1f ,|2, )eże|i  Wykonawca zastrze1a, że informacje stanowiące tajemnicę przeds iębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwa|czaniu nieuczciwej konkurencj i ,  n ie mogą być
udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje naIeży umieścić w odrębnej
kopercie oznaczonej napisem: , ,Informacje stanowiące tajemnicę przeds iębiorstwa' ' .
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa W art. 86 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U' z zolo r.  Nr 113, poz.759, z poźn. zm.).

13. MIEJscE oRAZ TERMIN SKŁADANlA I oTwARc|A oFERT

l3. l .  oferty na|eży składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: ool Dział Administracyjno
_ Techniczny i  Zamówień PubIicznych do dnia 2ol3-t l - i l  do godz. ro:oo.

13,2' Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertE, która zostanie złoŻona po terminie'

l3.3. otwarcie ofert nastąpi w dniu: zol3. l l . j$ o godz. lo: l5, w s iedzibie
Zamawiającego, pokój nr olo Sa|a Senatu'

13.4. Otwarcie ofert jest jawne.

l3.5' Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, ,jaką zamierza
przeznaczyc na sf i  nansowanie zamówienia.

l3.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (flrmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancj i
iwarunków płatności zawartych w ofertach.

\  
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specyflkacja istotnych warunków zamówienia
Wydruk 6 numerów czasoPisma TUBA wraz z dostawq i wniesieniem W miejsce Wskazane przez7amawiająceEo

14 .  OPIS  SPOSOBU OBLICZENIA  CENY

14.1. W ofercie na|eży podać cenę w rozumieniu art.3 ust.  l  pkt l  ustawy z dnia 5 | ipcazool
r.  o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. lo5o, z późn. zm.) za wykonanie przedmiotu
zamóWienia. W cenie na|eży uwzg|qdnić wszystkie Wymagania okreś|one w niniejszej
specyf ikacj i  istotnych warunków oraz wsze|kie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązujący m i przepisami rea|izaĄi przedmiotu
zamówienia.

|4,2. Ceną należy podać w złotych po|skich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

|4'3. Zamawiaiący nie przewid uje roz|iczeń w wa|utach obcych.

14.4. Zamawiaiący nie przewidu.je udzie|enia za|iczek na poczet wykonania zamówienia.

15. oP|s KRYTERIow, KToRYMI ZAMAwlA.|ĄcY BĘDZ|E s|Ę K|ERowAŁ PRZY
WYBoRZE oFERw, wRAz Z PoDAN|EM ZNACZENIA TYCH KRYTER|ÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT

|5.l. Zamawiajqcy będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga

Cena (koszt) 6o %"

2 ' |a kość pu b Iikacj i 40 %"

15.2. Punkty przyznawane za
wzorow:

podane w pkt l5.l kryteria będą |iczone wedtug następujących

Nr kryterium wzór

Cena (koszt)

Liczba punktów: (Cmin/cof ) * loo'!  waga

gdzie:

- Cmin - na1niŻsza cena spośród wszystkich ofert

- Cof- cena podana w ofercie

Cof: Cr z+Cr 6+ Czo+Cz4+C28,

gdzie:

- Clz - cena za wykonanie czasopisma o objętości lz str .

-  Cl6 - cena za wykonanie czasopisma o objętości l6 str.

.  Czo - cena za wykonanie czasopisma o objętości zo str.

-  Cz4. cena za wykonanie czasopisma o objętości z4 str '

.Cz8. cena za wykonanie czasopisma o objętości z8 str.
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Jakość pub|ikacj i _ 4o pkt

Liczba punktów: Jmax * waga

gdzie:
- , lmax:  Jo+Js+Jr+Jd

Jmax: loo pu n któw

Jakość Zszycie Zszycie Cazeta zszyta
szycia nierówne, Inierówne, równo'
oczkowego niestaranne, ź|e iż|e dopasowana starannie,

Jakość
reprodukcji
(zdjąć,
rysunków)
max. z5 pkt-r

Wszystkie
reprod u kcje
wyrazrste,
kontrastowe,
n<tre hpz

ś |adów
niespasowania
koIorów

Aple
n asycone,
kolory
soczysre,
równe

Eazety dopasowana Iwysokość dobrze się
max. 25 pkt wysokość oczek, ;oczek, gazeta otwiera
- Js

KRYTERIA ;r pkt

oprawa miękka
o średnio

Poprawnym
nasyceniu, bez
większych
przekłamań
barwnych

Oprawa 1oprawa miękka
max. 25 pkt]ze Ź|e

. lo dopasowanymi
kolorami, o
nierównym
nasycen ru,
przebarwien iach,
z przelijającą
treścią
odwrotne.j strony

O prawa
m iękka
idea ln i e
oddająca
koIorystykę
reprodukcji i
innych
eIementów
oktadki,
wyoruKowana
kontrastowo,
sta ran n ie,
poprawnie,

Zszycie Zszycie
nierówne, Inierówne,
n iestaran ne, ź|e
dopasowana
wysokość oczek,
zszywka Pogięta,
u szkodzen ia
papieru

ź|e dopasowana
wysokość
oczek, gazeta
nie otwiera s ię
dobrze

Część
reprodukcji
poprawna,
niektóre
nieostre, ś|ady
niedopasowania
/  - ^ - i  ^  - , 1 . , \

ko|orów, za

,jasne lub za
ciemne

Reprodukcje
nieostre,
widoczne
n iedopasowania
(rozjazdy)
koIorów, za
jasne  l ub  za
c temne

Ap|e średnio
nasycone,
m ie j s cami
widoczne
nierówności

Aple blade,
niedobite,
nierówne
nasycen ie
koloru,
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widoczne
zabrudzenia,
defekty w
naświet|eniu płyt
lub powstałe
podczas druku,
wyraŹnie
przebijająca
faktura papieru

w nasyceniu lnasycenie
ko|oru, |ekko !koloru na całej
przebijajqca ;Powierzchni
faktura papieru I

Jakość pub|ikacji zostanie oceniona na podstawie załączonei przez Wykonawcę
do ofeńy próbki, co najmniej l egzemp|arza gazety zrea|izowanej w techno|ogii
druku offsetowego' 4+4, szytej oczkowo, w oprawie miękkiej.

15.3' Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez kaŻdego z członków Komis.ji
Przetargowej zostaną zsumowane d|a każdego z kryteriów oddzie|nie. Suma punktów
uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferry.

15.4. w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądac od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. NiedopuszczaIne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczqcych złoircnej oferty oraz,
z zastrzeżeniem pkt l5.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

15.5. ]eże|i w okreś|onym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiajqcego
oświadczeń |ub dokumentów, o których mowa W art. 25 ust. l  ustawy Prawo zamówień
pub|icznych (Dz. U. z zolo r. Nr l l3' poz' 759, z pożn. zm.), lub pelnomocnictw a|bo
jeŻe|i złoży Wymagane przez Zamawiaiącego oświadczenia i dokumenty, o których
mowa W art. 25 ust. . l  ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz, U. z zolo r. Nr t l3,
poz. 75g, z poż'n. zm'), zawierające błędy |ub wad|iwe pe}nomocnictwa , 7amawiający
wezwie go do ich złożenia w wznaczonym terminie, chyba ż.e mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy będzie pod|egać odrzuceniu a|bo konieczne będzie unieważnienie
Postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiajqcego oświadczenia i dokumenty
powinny spełniać warunki okreś|one w art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień
pub|icznych (Dz.U, z zolo r. Nr 113, Poz.75g, z póin. zm.). Zamawiający może także
w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złoŻenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów'

15.6. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzg|ędnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności ofeĘ ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodu,jące istotnych zmian w treści oferty
- niezwlocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
ooorawiona.

15.7. Jeże|i złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspó|notowego nabycia towarów, Zamawiający w ce|u oceny

,1"
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takiej oferty doIicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiqzu. iącymi przepisami.

l5.8. Zamawiający w ce|u usta|enia, czy oferta zawiera rażqco niskq cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci  s ię do Wykonawcy o udzieIenie w okreś|onym
terminie wyjaśnień dotyczqcych e|ementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

|5'9. 7amawiający, oceniając wyjaśnienia, weŹmie pod uwagę obiektywne czynniki ,
w szczegó|ności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
techniczne, wyjątkowo sprzyjaj4ce warunki wykonywania zamówienia dostępne d|a
Wykonawcy, oryginaIność projektu Wykonawcy oraz wĄw pomocy pubIicznej
udzie|onej na podstawie odrębnych przepisów.

l5. l0. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień |ub jeże|i  dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera raząco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

15.1 l .  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżel i :

a) jest niezgodna z ustawą;

b) jej treść nie odpowiada treści specyf ikacj i  istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem pkt l5.6 | i t .  c.

c) jej  złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencj i  w rozumieniu przepisów
o zw alczaniu nieuczciwei konkurenci i ;

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

zosta!|a złożona przez Wykonawcę wyk|uczonego z udziału w postępowaniu
o udzie|enie zamówienia Iub niezaproszonego do składania ofert;

f) zawiera błędy w ob|iczeniu ceny;

g) Wykonawca W terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził s ię na
poprawienie omyłki,  o której mowa w pkt l5.6 | i t .  c;

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

16 .  UDZ|ELENIE  ZAMÓW|EN|A

16. l .  Zamawiajqcy udzie| i  zamówienia V/ykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyf ikacj i  istotnych warunków zamówienia
izostała oceniona jako najkorzystn iejsza w oparciu o podane wyżej kryter ia oceny
ofert.

16.2. Zamawiaiący unieważni Postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane
W art.  93 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz, U. z zoto r.  Nr 113, poz. 75g,
z póżn. zm.) .

ló.3' Niezwłocznie po wyborze najkorzystn iejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złoży|i oferty, o:

a) wyborze n ajkorzystn iejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
s iedzibę aIbo adres zamieszkania i  adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazw (f i rmy), a lbo imiona i  nazwiska, s iedziby albo

I'roPublico (O Dalacomp
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miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoży|i oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert iłqczną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostaty odrzucone' podając uzasadnienie faktyczne
tp rawne;

c) Wykonawcach, ktorzy zostaI i  wyk|uczeni z postqpowania o udzie|enre zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i  prawne;

d) terminie, okreś|onym zgodnie z art.  94 ust.  l  |ub 2 ustawy Prawo zamówień
pub|icznych (Dz. U, z zolo r.  Nr l l3 '  poz. 759, z późn. zm.), po którego uptywie
umowa W sprawie zamówienia publ icznego może być zawarta,

l6.4. ogłoszenie zawierajqce informacje Wskazane w pkt l6.3 | i t .  a Zamawiający umieści na
stronie internetowej yw1v.q 9p.!atowice'pI oraz w miejscu pubIicznie dostępnym
w swojej s iedzibie.

ló .5. Jeże|i  Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchy|a s ię od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia pubIicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
n ajkorzystnie,jszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i  oceny, chyba że zachodzq przesłanki unieważnienia postępowania, o których
mowa W art.  93 ust '  l  ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz'  U. z zolo r.  Nr l l3,
Poz. 759, z póżn. zm.).

t7 .  INFoRMACJE  o  FoRMALNoŚc |AcH ,  JAKIE  Pow|NNY ZosTAĆ DoPEŁNIoNE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

l7 .|. Zamawia1qcy zawrze umowę W sprawie zamówienia pub|icznego, z zastrzezeniem art,
t83 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz'  U. z zoto r.  Nr 113, poz.759, z poźn.
zm.), W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferĘ, jeżel i  zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób
okreś|ony w art.  f7 ust.  2 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. z zolo r.  Nr
11, poz.75g, z pożn' zm.), a|bo ]o dni -  jeże|i  zostanie przesłane w inny sposób.
Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej,
jeże|i  wystąpiq oko|iczności wymienione w art.  94 ust.  2 ustawy Prawo zamówień
pub l i c znych  (Dz .  U .  z  zo lo  r .  N r  i : ' 3 ,  Poz .759 ,  z  p óźn .  zm. ) .

17.2. o miejscu i  terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem Iub te|efonicznie.

|7.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.

|7.4. w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspó|nie ubiegajqcych się o udzie|enie
zamówienia (konsorcja, społki cywiIne) Zamawiający moze zaządac przed zawarciem
umowy W sprawie zamówienia publ icznego umowy reguIującej wspo}pracę tych
Wykonawców. Wykonawcy wspó|nie ubiegajqcy s ię o udzielenie zamówienia ponoszą
soIidarna od oowiedziaIność za wvkonanie umowv
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18. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTECO WYKONANIA
UMOWY

18.1. W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie na|eżytego wykonania umowy nie
jest wymagane.

19. |sToTNE DLA sTRoN PosTANow|EN|A, KToRE ZosTANĄwPRowADZoNE Do
TREŚC|  ZAW|ERANEJ UMowY w sPRAwlE ZAMÓW|EN|A PUBL|CZNEGo,
ocÓLNE WARUNK| UMowY ALBo wZÓR UMowY, JEZEL| ZAMAW|A,ĄCY
wYMAcA oD wYKoNAwcY' ABY ZAWARŁ Z N|M UMowĘ w sPRAw|E
ZAMÓ\l(|EN|A PUBL|cZNEGo NA TAK|cH WARUNKACH

19.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

19,2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy W stosunku do treści
oferĘ, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

20. PoUCZENIE o ŚRoorłcH ocHRoNY PRAWNEJ PRZYSŁUGU'|ĄCYCH
wYKoNAwcY w ToKU PosTĘPowAN|A o UDZ|ELENIE ZAMÓw|EN|A

20.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeże|i
ma |ub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponióst |ub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawia.jącego przepisów ustawy Prawo zamówień
pub| i cznych (Dz .U.z  zo io  r .  Nr  l l 3 ,  Poz .  759 ' zpóźn.zm.) .

20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotńich
warunków zamówienia przysługują równieŻ organizacjom wPisanym na listę, o której
mowa w art. l54 pkt 5 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz, U. z zolo r. Nr t l3,
poz' 759, z późn. zm.).

20.3. odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności okreś|onych W art. l8o ust. 2
ustawy Prawo Zamowień Pu b|icznych.

20.4. odwołanie wnosi się w terminach iw sposób okreś|ony W ań. l8o i nast. Ustawy
Prawo Zamówień PubIicznych.

20.5. Na orzeczenie Krajowej lzby odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przystuguje skarga do sądu.

20.6. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dIa siedziby aIbo miejsca
zam ieszkania Zamawia,jącego.

2l. PoZosTAŁE INFoRMACJE

21.1. Do spraw n ieu regu |owanych w niniejszej specyfikacj i istotnych warunków zamówienia
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia z9 stycznia zoo4 roku Prawo zamówień
pub|icznych (Dz' U. z zolo r. Nr 113, poz.759, z póżn. zm.) oraz przepisy Kodeksu
cywilnego.

Zatącznikami do niniejszego dokumentu są:
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Nr Nazwa załącznika

I oświadczenie o sPelnianiu warunkóW udziału w postępowaniu

oświadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia

oświadczenie dot. przyna|eż.ności/ |ub braku przyna|eżności do grupy
kapitałowej

4 wzór formu|arza ofeĄ

Wzór umowy

t _
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