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specńkacja istotnych warunków zamówienia
Wykonanie druku pozycji wydawnicfei: pub|ikacja pt. ,,Bieguny'' z dostawą iwniesieniem do magazynu AsP w Katowicach

(u|' Dąbrówki 9)

1. NAZWA (F|RMA) oRAz ADRES ZAMA\y|AJĄcEco

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Raciborska 37

40-o74 Katowice

Wu^ry.45p.ł4!9!Vrc-e.P]

2 .  TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postępowanie Prowadzone będzie w trybie: Przetargu nieogra n iczonego.

3 .  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3'l. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie druku pozycji wydawniczej: pub|ikacja pt.
',Bieguny'' wraz z dostawą i wniesieniem do magazynu ASP w Katowicach
(u|. Dąbrówki 9).

S)'stem ProPublico O Dalacomp

Wspó|ny Słownik Zamówień: 798ooooo.2. Usługi drukowania i powiązane

Dane techniczne publikacl i:

Druk offsetowy całości projektu

Introl igatornia

l' okładka ze szkrzy ddkami:
- Format: 66o x z4o
- Papier: Munken Print Cream t5 gramatura: 3oo
- KoIorystyka: przód: pełny ko|or tył: pełny koIor
. objętość części pracy: z str.

z. Srodek:
- Format: t6o x z4o
- Papier: A|to offset objętościowy |vory w l.5 gramatura: loo
. Ko|orysĘka: przod: pdny ko|or tył: pełny ko|or
. objętość części pracy:3oo str.

- klejen ie
- szycie nićmi
- oktadka miękka ze skrzyde|kami po ]60 mm

Wykonanie i dostarczenie OZALIDU do akceptacji.
- naktad 5oo
famawiaiący dostarczy mater iał do druku na nośniku e|ektronicznym Iub udosteoni na

,(rrrLr" 0fro- 1l'r
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specńkacja istotnych warunków zamówienia
Wykonanie druku pozycjiwydawniczej: PubIikacja pt' ,,Bieguny', z dostawq iwnie5ieniem do magazynu AsP w Katowicach

(u|' Dąbrówki 9)

serwerze ftp w formacie PDF.

Pub l i kac ja  pos i ada  numer  ISBN.

3.2' Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. ofeńy nie zawierające
pełnego zakresu Przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3'3' Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystn iejszej ofeńy z zastosowaniem aukcji
e|ektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

3.5. Wykonawca udzieI i  Zamawiającemu, co najmniej lz miesięcznej rękojmi igwarancj i
jakości.

3.6. Miejsce rea| izacj i :  Akademia Sztuk Pięknych u|. Dąbrówki 9 w Katowicach.

4. INFoRMACJA o PRzEw|DYWANYCH ZAMÓw|EN|AcH UzUPEŁN|AJĄcYcH
(ART.67 UST. r PKT 6)

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

5 .  TERMIN wYKoNAN|A  ZAMÓw|EN lA

5.1. Zamówienie musi zostać zreal izowane w terminie: lo dni roboczvch od
protokolarnego przekazania plików do druku.

6. WARUNK| UDZ|AŁU w PosTĘPowAN|U oRAZ oP|s sPosoBU DoKoNYwAN|A
ocENY sPEŁN|AN|A TYCH WARUNKow

6'1. o udzie|enie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , klorzy 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 potenc.jałem technicznym oraz osobami zdo|nymi do
wykonania zamówienia,

d) Sytuacj i ekonom iczne.j i fi nansowej.

6' f .  Wykonawcy ubiegający s ię o udzielenie zamówienia, aby wykazać spełnienie
warunków okreś|onych w pkt 6. l .  muszą złozyc oświadczenie o spełnianiu warunków
udziatu w postępowaniu wg druku okreś|onego w załączniku nr l .

7. PRZESŁANK| WYKLUCZEN|A wYKoNAwcow

7 .1, Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą wykazać brak podstaw do
wyk|uczenia ich z postępowania, składając z ofertą:

. oświadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia _ na Iub wg druku stanowiqcego
załącznik nr z do S|WZ.

System ProPublico O Datacomp
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Specyfi kacja istotnych warunków zamówienia
wykonańie druku Pozycj iwydawnicze': publ ikacja pt. ' ,Bieguny', f dostawą iwnIesjen.em do magazynu AsP w Katowicach

(ul. Dąbrówki 9)

. aktuaIny odpis z wlaściwego rejestru |ub z centra|nej ewidencji informac.ji
o dziata|ności gospodarczej '  jeże|i odrębne przepisy wymagajĄ Wpisu do
reiestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykiuczenia
w oParciu o art. 24 ust. r pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy Przed u pływem terminu składania ofen.

o w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. z4ust.2 pkt 5)ustawy alternatywnie odpowiednio do sytuacj i wymienionych w pkt a; L;: 
- '

a) Wykonawcy na|eżący do .grupy kapitałowe| _ składają L|s]Ę PpDMlQTqw
nalę4ąqyqh do lej sąmei grup1 kąp-1Ęłq!Gj w rozumieniu pz"pi-* uit"*y
o ochronie konkurenc'j i  i  konsumentów z dnia t5.oz.zoo7 roku (Dz' U. Nr 5o, poz.
33r)

lub

h \ wy|(onawcy nie na|ezący do grupy kapitałowej przedkładajq na druku
stanowiącym załącznik nr 3 do S|WZ, informację o tym, że nie na|ezą do grupy
kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawv Ó ochronie kan|łltonrii

Wykonawcy n ie na|eżący oo

rozumieniu przepisów usrawy
i  konsumentów z dnta 16.o2.2oo7 roku (Dz. U. Nr 5o, poz.33t),

ochronie konkurencji

W.przypadku Wykonawców wspó|nie ubiegajqcych
informację |ub |istę należy złoŻyc w stos-unku.do
ubiegających się o zamóWienle.

7,f .  Jeże|i  Wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkan ia poza terytor ium
Rzeczpospo|ite| Po|skiej ,  przedkłada: dokument wystawiony w kraju, * któ iym ma
siedzibę |ub miejsce zamieszkania potwierdzajqcy, że nie otwa rto jego I ikwidac1i ani
nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
term in u składania ofert.

7.3. ' |eże|i  w miejscu zamieszkania lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje s ię dokumentów wymienionych powyżej, zastępu'e
się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym olreś|a s ię takze oioby
uprawnione do reprezentac'ji Wykonawcy, złozone przed wtaściwym organem
sądowym, ad m in istracyjnym aIbo organem samorzqdu zawodowego Iub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby Iub kraju, *. któ.y.
Wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania, Iub przed notar iu,.urn.

7.4. W przypadku wqtp|iwości, co do treści dokumentu ztoż.onego przez Wykonawcę
majqcego siedzibę |ub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Zamawiający moze
zwrócić s ię do wtaściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania oióby ruo
kra1u, w którym Wykonawca ma siedzitę |ub miejsce zamieszkania z wnioskiem
o udz ie|en ie n iezbęd nych i nform acj i doIy czący ch przedłożonego doku mentu.

7.5. Jeże|i  lVykonawcą sq PoDM IoTY wYsTĘPUJĄcE WsPoLN IE (społka cywi|na,
konsorcjum) to:

s ię o zamówienie, przedmiotowq
każdego z podmiotów wspó|nie

. Brak podstaw do wyk|uczenia - musi wykazać każ'dy z podmiotów
występujqcych wspó|nie,

Sr str'm l)roPublico e l)ctacomp
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1.6 .

7.7.

7.8 .

Specyńkacja istotnych warunków zamówlenIa
Wykonanie druku pozycj i Wydawniczej: pubIikacja pt' , ,Bieguny,,f dostawq iwniesieniem do magazynu AsP w Katowicach

(u|' Dqbrówki 9)

o f i]USZ4 ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich W postępowaniu aIbo
reprezentowania W postEpowaniu i  zawarcia umowy w sPrawie zamóWienia
pub|icznego (pełnomocnictwo musi być dotączone do oferty w orygina|e
Iub notaria|nie uwierzyte|n ione| kopii). Zamawiający moi.e żądac przed
zawarciem umowy W sprawie zamówienia publ icznego, umowy regu|ującej
współpracę tych Uczestników.

. nie mogą ztoŻyc samodzie|nie odrębnej oferty, pod rygorem odrzucenia takiej
oferty ponoszą soI idarnq od powiedziaIność za niewykonanie Iub nienaIezyte
wykonanie przyszłego zamówienia otaz za wniesienie zabezpieczenia
n a |eżytego Wykonan ia umowy.

ofertę Wykonawcy wyk|uczonego uznaje się za odrzuconq' Zamawiajqcy
zawiadomienie niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z Postępowania, podajqc
uzasadnienie faktyczne i  prawne' z zastrzeŻeniem art.  92 ust.  l  pkt 3.

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w orygina|e lub kopi i  poświadczonej za
zgodnośc z oryginatem przez Wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
oo  l s  k i .

8. wYMAGANIAZAMAwIAJĄcECo

8.1. Wykonawca powinien dołączyć do oferty:

.  próbkę druku w postaci ,  co najmniej . l  egzemp|arza książki zreaI izowanej
w technologi i  druku offsetowegol 4+4, szytej nićmi '  k|ejonej w oprawie
twardej, ptóciennej, z tłoczeniem na gorąco.

9.  INFoRMAc.|E o SPoSoBIE PoRoZUMIEWANlA s|Ę ZAMAw|AJĄcEco
Z wYKoNAwcAMI oRAZ PRZEKAZYWAN|A osw|ADcZEŃ LUB DoKUMENToW,
A TAKZE WSKAZANIE osoB UPRAWN|oNYcH Do PoRoZUMlEwAN|A s lĘ
Z WYKONAWCAMI

9'1' '  Wykonawca moŻe zwrocic s ię do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyf ikacj i
istotnych warunków zamówienia '  Zamawiający jest obowiązany udzieI ić wyjaśnień
niezMocznie, jednak nie póżniej niż na z dni przed uplywem terminu składania ofert -

pod warunkiem ze wniosek o wyjaśnienie treści specyf ikacj i  istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niz do końca dnia '  w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9 '2 '  JeżeIi  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
udzieIonych wyjaśnień' Zamawia)qcy moze udzieI ić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpa Lrywan ia.

9.3 . Przedłużenie terminu składania ofert nie wplywa na bieg terminu składania wniosku,
o którym m owa w pkt 9.l .

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami famawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikac.ję istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źrodła

Systcm ProPublico O Datacomp

9.4.
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5pecyfi kacja istotnych warunków zamów|enia
Wykonanie druku pozycji wydawniczejI pubIikacja pt' ' 'Bieguny'' z dostawą i wnie5ieniem do magazynu AsP w Katowicach

(ul' Dąbrówki 9)

zaPytania, a jeżeIi specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza
na tei  stronie.

9.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy moze pŻed u pływem terminu składania
ofert zmienić treść specyf ikacj i  istotnych warunków zamówienia. Dokonanq zmianę
specyfikacji Zamawiający przekazu1e niezwłocznie Wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyf ikację istotnych warunkóW zamówienia, a jeże|i  specyf ikacja jest
udostępniona na stronie internetowe.i, zamieszcza ją także na tej stronie.

9.6. Postępowanie o udzie|enie zamówienia, z zastrzeŻeniem wyjątków okreś|onych
w ustawie Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U, z zoto r.  Nr l l3 '  poz. 759, z pożn.
zm.), prowadzi s ię z zachowaniem formy pisemnej.

9.].  Postępowanie o udzie|enie zamówienia Prowadzi s ię w języku po|skim.

9.8. W niniejszym Postępowaniu wszelk ie oświadczenia, wnio5ki,  zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem |ub drogą
e|ektroniczną. W przypadku oświadczeń, Wniosków, zawiadomień oraz informacj i
PzekazywanYch faksem |ub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie Potwierdza fakt ich otrzymania.

9.9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacj i
n ie może ograniczac konkurenc.j i ;  zawsze doPuszczaIna jest forma pisemna,
z zastrzezeniem Wyjątków przewidzianych W ustawie Prawo zamówień pub|icznych
(Dz, U. z 2olo r.  Nr l  r3 '  Poz. 759, z póź.n' zm') '

9.l0. w zakresie forma|nym i merytorycznym osobami upoważnionymi do kontakiu
z Wykonawcami jest :

r .  mgr Dominika Kandziora - specjal ista ds. administracyjno
technicznych e-mai|: d ka ndziorą@ ą9p. katorryice. pl

l0. WYMAGAN|A DoTYcZĄcE wAD|UM

l0.1' w postęPowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

l l .  TERMIN ZW|ĄZAN|A oFERTĄ

l l.l. Wykonawca Pozostaje związany ofertą przez okres 3o dni.

1|.2. Bieg terminu związania ofertĄ rozpoczyna się wraz z uńWem terminu składania ofert '

l  1.3' Wykonawca samodzie|nie Iub na wniosek Zamawiającego moźle przedłużyć termin
związania ofertą, z lym ż'e Zamawiajqcy może Iy|ko raz, co najmniej na 3 dni Przed
upływem terminu zwiĄzania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o WyraŹenie zgody na
przedłuienie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niŹ 6o dni.

12. OPIS SPOSOBU PRZYCOTOWYWANIA OFERT

l2.l. Wykonawca może złożyć ty|ko jedną ofeńę'

|2'2' rreśc oferty musi odpowiadać treści specyfikacj i istotnych warunków zamówienia
|2.3'  Zamawiaiący nie przewiduie zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

S) slctu I'roPublico .o Datacomp
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wykonanie druku pozycli wyaawnic.el:sf,i;n:il"J::JiJ;1";::::lli;T#:#"iem do magazynu ASp w Katowicach
(ul. Dąbrówki 9)

12.4' oferta wraz ze stanowiącymi je'j integraIną częśc załqcznikam i musi byc sporzqdzona
przez Wykonawcę ściś|e wedtug postanowień niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

l2.5. oferta musi być sPo|ządzona według wzoru formu|arza oferty stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszej specyfikac|i istotnych warunków zamówienia
i  zawierać, co najmniej:

t) Próbkę druku w postaci ,  co najmniej l
w technologii druku offsetowego, 4+4,

egzemp|arza książki zrea|izowanej
szytej nićmi, k|e|onej w oprawie

twardej, płóciennej' z tłoczeniem na gorąco.

Pub|ikacja ta będzie stanowiła podstawę do oceny oferty W kryter ium: jakość
publ ikacj i  wg opisu wskazanego w pkt 15.2. ppkt z tabel i  s iwz.

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

l2 '6. ofeńa musi być naPisana w.ięzyku poIskim, na komPuterze, maszynie do pisania Iub
ręcznie długopis em bĄdż' niezmywaInym atramentem.

12.7 ' Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznika m i były kolejno
Ponumerowane i złączone w sposób trvvały oraz na kaŹdej stronie podpisane przez
osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń wo|i  w imieniu Wykonawcy, przy
czym co najmniej na Pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony
pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

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

l2.9. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem
Zamawiającego oraz opisanych W następujący sposób:,,Oferta na: Wykonanie druku
pozycj i  wydawniczej: pub|ikacja pt '  , ,Bieguny, '  wraz z dostawą i  wniesieniem do
magazynu ASP w Katowicach (u|. Dąbrówki 9) NIE oT\V|ERAC przed: 2013-12- l\

godz- r o:r 5".

l2. l0. Na|eży podać nazwę i  adres Wykonawcy, by umoż|iwić zwrot nie otwartej oferty
w przyPadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

12. l  l .  Wykonawca może Wprowadzić zmiany |ub Wycofać złoż:oną przez s iebie ofertę
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, Że przed u pływem tego
terminu Zamawiajqcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian |ub
Wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane W sposób wskazany w pkt lz.9.
oraz dodatkowo oznaczone stowami , ,ZM IANA" lub . .WYCOFAN lE".

12.1f . )eŻe|i Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiqce tajemnicę przed s iębiorstwa w
rozumieniu przePisów o zwaIczaniu nieuczciwej konkurencj i ,  n ie mogq być
udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje na|eży umieścić w odrębnej
kopercie oznaczonei napisem:,,Informacje stanowiące ta, iemnicę przeds iębiorstwa ' ' .

!(ykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U' z 20]o r '  Nr 1B, Poz.759, z poż.n. zm.\.

System ProPublico iO Datacomp

b,&o, l,lt- \

Stronar 7/14



wykonanie druku po,y.;,-a.*n,..";,tj''in:il"oi]::Jffl#::::ffiTi:[:,:" 
"m do masazynu Asp w Katowicach

(u|' Dąbrówki 9)

13.1. ofeńy na|eży składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: oor DziałAdministracyjno
-Techniczny i Zamowień Pub|icznych do dnia zo.l3-lz.1|Ądo godz. lo:oo.

13.2, Zamawiający niezv'łocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

l3.3. otwarcie ofert nastąpi w dniu: zol3-lz- y'Ą o godz. lo:I5| w siedzibie
Zamawiającego, pokój nr oro sa|a Senatu.

13.4. Otwarcie ofert jest jawne.

l3'5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawia,jący podaje kwotę, jaką zamierza
orzeznaczvć na sf i nansowanie zamówienia.

13.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (flrmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny' terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.

14 .  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

l4.l. W ofercie na|eŹy 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 póż.n. zm.) za wykonanie przedmiotu
zamówienia' W cenie na|eży uwzg|ędnić wszystkie wymagania okreś|one w ninie.jszej
specyfikacj i istotnych warunków oraz wsze|kie koszĘ, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu na|eżytej oraz zgodnej z obowiązującym i przepisami rea|izacji przedmiotu
zamówienia.

14.2, Cenq na|eży podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.,,

14.3. Zamawiai4cy nie przewiduje roz|iczeń w wa|utach obcych.

|4.4' Zamawiaiący nie przewiduje udzielenia za|iczek na poczet wykonania zamówienia.

15. oP|s KRYTER|oW' KToRYMI zAMAwlAJĄcY BĘDZ|E s|Ę K|ERowAŁ PRZY
WYBoRZE oFERTY, WRAZ Z PoDAN|EM ZNACZEN|A TYCH KRYTER|ÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT

15.1. Zamawia|ący będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga

Cena (koszt) 6o %o

Ja kość pub|ikacj i 407"

l5.2. Punkty Przyznawane za podane w pkt l5' l  kryteria będ4 |iczone według następu.jących
wzorów:

N r kryterium wzór
'I Cena (koszt)

Liczba punktów: ( Cmin/Cof ) J. loo.t Waga

gdzie:

&-.ą Łfu-Ą
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specyfi kacja istotnych warunków zamówienia
wykonanie druku pofycji wydawniczej: pub|ikacia pt. , 'Bie8uny,'z dostawą iwniesieniem do magazynu AsP W Katowicach

(u|, Dąbrówki 9)

. Cmin - najniisza cena spośród Wszystkich ofert
- Cof- cena Dodana w ofercie

.|akość pub|ikacj i _ 4o pkt

Liczba punktów:.|max '. waga

gdzie:

-, lmax = Jo+Js+,lr+Jd

Jmax:  loo  punktów

Oprawa Oprawa inna
max. z5 pkt niŻ płócienna
Jo lub bez wyttoku,

wykonana

nierówno, z
pofaIowaną
wykIejką'
widocznym i
ś|adami  k|e ju

Jakość
szycia i
klejenia
książki
max. 25 pkt
-  Js

Jakość
reprodukcji
(zdjęć'
rysu nków)
max. z5 pkt
-Jr

n iestarann ie,
nieprecyzyjnie,

Reprod u kcje
n ieostre,
widoczne
niedopasowania
/ - ^ - i  ^ - 1 . , \

ko|orów, za
jasne lub za
ciemne

Gdzieniegdzie
ś|ady k|eju,
książka nie
naj|epie. j  s ię
otwiera, a le nie
rozrywa się

Twarda
oprawa
płócienna
wykonana
starannie, z
prostym
grzbietem bez
ś|adów kleju, z
precyzyjn ie
wykonanym
wytłokiem

Książka
oprawrona
starannie, bez
ś|adów k|eju,
dobrze s ię
otwiera, jest
elastyczna

Część
reprod u kcji
poprawna,
n iektóre
nieostre, ś|ady
niedopasowania
(rozjazdy)
ko|orów, za
jasne lub  za
ctem ne

Wszystkie
reprodukcje
wyrazrste,
kontrastowe,

ś|adów
niespasowania
koIorów

Twarda oprawa
płócienna bez
wytłoku |ub
oprawa z
wytłokiem '
niepłócienna,
wyKonana
poprawnie

Widoczne ślady
k|eju, ks iążka na
łącze n iu
składek po
otwarciu
rozrywa się, n ici
słabo trzymają,
papier użyty do
wykonania
wyklejki zgięty
niezgodnie
z kierunkiem
włókien
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wykonanie druku pozycjiwydawniczei:sJ;;n::l"J:13;l"l::::ffiiT*:[l':"iem do masarynu Asp w Katowicach
(u|' Dąbrówki 9)

ctemne

Jakość
druku ap l i
max. z5 pkt
- ld

Aple blade,
niedobite,
nterowne
n asycen re
koloru,
widoczne
)zabrudzenia,
defekty w
jnaświet|eniu
Płyt |ub
powstate
podczas druku,
,ryr^::r:
przeD|)a]ąca

lfaktura papieru

Ap|e śred n io
nasycone,
m ie j s cami
widoczne
nierówności
w nasycen iu
koloru, lekko
przebi jająca
faktu ra papieru

Aple
nasycone,
kolory
soczyste,
rowne
n asycen ie
ko|oru na całej
powierzchni

Jakość pub|ikacji zostanie oceniona na podstawie załączonei przez Wykonawcę
do ofeńy próbki, co najmniej l egzemp|arza książki zrea|izowanej w techno|ogii
druku offsetowego, 4+4, szytej nićmi, k|ejonej w oprawie twardej, płóciennej,
z tłoczeniem na gorąco.

15.3. Po dokonaniu oceny punkty Przyznane przez każdego z członków Komisji
Przetargowej zostaną zsumowane d|a każdego z kryter iów oddzie|nie. Suma punktów
uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

l5.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądac od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofeń. NiedopuszczaIne jest prowadzenie między
Zamawiaiącym a Wykonawcą negocjacji dotyczqcych złożonej oferĘ o(az,
z zastrzeżeniem pkt l5.6, dokonywanie jakiejko|wiek zmiany w je| treści.

15'5. Jeże|i w okreś|onym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń |ub dokumentów, o których mowa W art. 25 ust. l ustawy Prawo zamówień
pub|icznych (Dz. U. z zolo r.  Nr 113, poz.759,z poźn, zm.), Iub pe}nomocnictw aIbo
jeżeli złoży Wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których
mowa w art.  25 ust.  . l  ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. z 2o]o r.  Nr l13,
Poz, 759, z pożn. zm'), zawierające błędy |ub wad|iwe petnomocnictwa, Zamawiający
wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy będzie pod|egać odrzuceniu a|bo konieczne będzie unieważnienie
postępowania. Aożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i  dokumenty
powinny spelniać warunki określone w art.  26 ust.  J ustawy Prawo zamówień
pub|icznych (Dz. U. z zolo r. Nr 113| Poz. 759, z poźn, zm'). Zamawiający może także
w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złozenia wy,jaśnień dotyczących
oświadczeń |ub dokumenrow.

|5'6. Zamawiaiący poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

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

System ProPublico O Datacomp
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specyfi kacja i5totnych warunków zamówienia
Wykonanie druku Pozycj i wydawniczejI pubIikacja pt' ' 'B.eguny' '  z dostawą i wniesieniem do magazynu A5P w Katowicach

(u|. Dąbrówki 9)

c) inne omyłki Polegające na niezgodności oferĘ ze specyfikacjq istotnych warunkóW
zamówienia, niepowoduj4ce istotnych zmian w treści oferĘ
. niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

15'7. leŻe|i z+oż.ono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przeplsami o podatku od towarów i  usług w zakresie
dotyczącym Wewnątrzwspó|notowego nabycia towarów, Zamawiający W ce|u oceny
takiej oferty doIicza do Przedstawionej w niej ceny podatek od towaróW i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiqzującymi przepisami.

l5.8 '  Zamawia,jący w ce|u usta|enia, czy oferta zawiera raż!ąco niską cenę W stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci  s ię do Wykonawcy o udzie|enie w okreś|onym
terminie wyjaśnień doĘczących e|ementów oferĘ mających wpĘw na wysokość ceny.

15.9. Zamawiający'  oceniając wyjaśnienia, weŹmie pod uwagę obiektywne czynniki ,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
techniczne, wyjątkowo sprzyjajqce Warunki wykonywania zamówienia dostępne dla
Wykonawcy, oryginaIność Projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy pubIicznej
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

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

15. l  l .  Zamawiający odrzuca ofertę'  je ie| i:

a) jest niezgodna z Ustawą;

b) jej treść nie odpowiada treści specyf ikacj i  istotnych warunków zamówienia,
z zasrzeireniem pkt r 5.6 lit. c.

c) jej  złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencj i  w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej kon ku renci i ;

zawiera raż.qco niskq cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzre|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.

l ó .  UDz|ELENIE  ZAMow|EN|A

16.|.  Zamawiaiqcy udzie| i  zamówienia Wykonawcy' którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreś|onym w niniejszej specyf ikacj i  istotnych warunków zamówienia
i  została oceniona jako n ajkorzystn iejsza w oparcru o podane wyżej kryter ia oceny
ofert.

Syslcm Prol)ublico ,Ci Dancomp

d)

łź./-ę 4ńiu- \
Strona: I l , '  l- l



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wykonanie druku pozycji wydawniczejI pubIikacja pt' ,,Bieguny'' z dostawą i wniesieniem do magazynu AsP w Katowicach

(ul. Dąbrówki 9)

16.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane
w art.  9J ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U, z 2o]o r.  Nr 113, Poz'  75g,
z  p óźn .  zm. ) .

16.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystn iejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złozy|i oferty, o:

a) wyborze n ajkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), aIbo imię i nazwisko,
s iedzibę a|bo adres zamieszkania i  adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (f i rmy), a lbo imiona i  nazwiska, s iedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoży|i oferty, a także punktację

Przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert iłączną punktac,ję;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone' podając uzasadnienie faktyczne
ip rawne;

c) Wykonawcach, ktorzy zostal i  wyk|uczeni z postępowania o udzie|enie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i  prawne;

d) terminie, okreś|onym zgodnie z aft .  94 ust.  l  |ub 2 ustawy Prawo zamówień
pub|icznych (Dz. U. z zolo r.  Nr r13' Poz. 759, z późn. zm.), po którego uplywie
umowa W sprawie zamówienia pubIicznego może być zawarta.

16.4, ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt l6.3 | i t .  a Zamawiający umieści na
stronie internetowej www.qsp.kqls]vĘę.pl oraz w miejscu pubIicznie dostępnym
w swo je l  s  i edz ib re .

16.5. .|eże|i Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchy|a się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia pub|icznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystn iejszą spośród pozostĄch ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i  oceny, chyba irc zachodzą 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 późn' zm.).

17.  INFoRMACJE o  FoRMALNoŚc|AcH,  ' |AK|E PowlNNY ZosTAc DoPEŁNIoNE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

17.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia pub|icznego, z zastrzeżeniem art.
l83 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz' U. z zolo r. Nr 11), Poz' 759, z poźn.
zm.), w terminie nie krótszym niŻ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
n ajkorzystn iejszej oferĘ, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób
okreś|ony w art. f7 ust. 2 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. z zolo r. Nr
113, Poz.759, z późn' zm.), albo lo dni - jeże|i zostanie przesłane w inny sposób.
Zawarcie umowy będzie moż|iwe przed u pływem terminów, o których mowa powyżej,
jeże|i wystąpią oko|iczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
pub|icznych (Dz. U. z zolo r. Nr 113| poz' 759, z późn. zm').

17.2' o miejscu i terminie Podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem Iub telefonicznie.

17.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający . z umowy .jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
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specyfi kacja istotnych warunków zamówienia
Wykonanie druku pozyc'i wydawnicze': pubIikacja pt' ',Bie8uny'' z dostawą iwniesieniem do magazynu AsP w Katowicach

(u|' Dąbrówki 9)

17 '4' w PrzyPadku Wyboru oferty Wykonawców WsPó|nie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcja, sp&ki cywi|ne) Zamawiający może zaŻądac przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publ icznego umowy regu|ującej wspołpracę tych
Wykonawców. Wykonawcy wspó|nie ubiegajqcy siE o udzie|enie zamówienia ponoszq
soIidarnq od powiedzia Iność za wykonanie umowy

I8. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

l8.l. w danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie
jest wymagane.

19. lsToTNE DLA sTRoN PosTANow|ENlA, KToRE ZosTANĄwPRowADZoNE Do
TREŚC|  ZAw|ERANE ' |  UMowY w sPRAw|E ZAMow|ENlA PUBL|CZNEGo,
ocoLNE WARUNKI UMoWY ALBo wZoR UMowY, IEŻEL| z^M^w|A|ĄcY
WYMAGA oD wYKoNAwcY' ABY zAwARŁ Z NlM UMowĘ w sPRAw|E
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

19'1' Wzór umowy stanowi załqcznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

|9.2, Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

20' PoUCZENIE o ŚRoorRcH ocHRoNY PRAWNEJ PRZYsŁUcU'|ĄcYcH
wYKoNAwcY w ToKU PosTĘPowAN|A o UDZ|ELENIE ZAMow|EN|A

20.1. Srodki ochrony prawnej przysługujq Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeIi
ma |ub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł |ub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
pub|icznych (Dz, U. z zolo r '  Nr 113, poz,759, z poź.n ' zm').

20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacj i istotnych
warunków zamówienia przyslrugujq również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. l54 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz' U. z zolo r. Nr l l3,

1  ^ A + ^  ż ń  \
l v L  t  ) ) t

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

20.4'  odwołanie wnosi s ię w terminach iw sposób okreś|ony W art.  l8o i  nast.  Ustawy
Prawo Zamówień PubIicznych.

20'5. Na orzeczenie Krajowe'j |zby odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwolawczego przysługuje skarga do sqdu'

20.6. Skargę wnosi s ię do sądu okręgowego w}aściwego dIa s iedziby aIbo miejsca
zamieszkania Zamawiajqcego.

21. PoZosTAŁE I NFoRMACJE

21. l .  Do spraw nieuregu|owanych w niniejszej specyf ikacj i  istotnych warunków zamówienia
maj4 zastosowanie przepisy ustawy z dnia z9 stycznia zoo4 roku Prawo zamówień
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Wykonanie druku pozycjiwydawniczej:s;;;n:il"f.:jiJ;lł::::ffi;Ti:i::':"."m do magazynu AsP w Katowicach
(u|. Dqbrówki 9)

pub|icznych (Dz' U' z 2o]o r. Nr 113' Poz. 75g, z PóŹn. zm.) oraz PrzePisy Kodeksu
cywilnego.

Za]rącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr Nazwa załacznika

oświadczenie o spetnianiu warunków udziału w postępowaniu

2 Oświadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia

3 oświ)dczenie dot. przynależności/|ub braku przynaIeżności do grupy kapita'lowej

4 wzór fołmu|arza ofeĘ

5 Wzór umowy
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