Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ DRUKU I DOSTAWY DO URZĘDU DO
SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH BIULETYNU
„KOMBATANT” W 2013 ROKU

Warszawa, październik 2012 r.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiającym jest:
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00 – 926 Warszawa

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) - zwanej dalej „ustawą”.
Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, dalej Specyfikacja, składa się:
Rozdział I:
Instrukcja dla Wykonawców.
Rozdział II:
Opis przedmiotu zamówienia.
Rozdział III:
Umowa.
Załącznik Nr 1 do Specyfikacji:
Formularz Oferty
Załącznik Nr 2 do Specyfikacji:
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy
Załącznik Nr 3 do Specyfikacji:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1
ustawy
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ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
l. Zakres zamówienia
1.1. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926
Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o
zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę druku i
dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu „Kombatant” w
2013 roku.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji "Opis przedmiotu zamówienia".
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
2.1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również usług wykonywanych, w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie – co najmniej dwóch podobnych usług polegających na druku i dostawie periodyku
przez co najmniej 6 wydań w okresie 12-miesięcznym,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d)sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
2.2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na
podstawie badania przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których
mowa w pkt. 4 Specyfikacji metodą spełnia/nie spełnia
3. Opis sposobu przygotowania ofert
3.1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty zamieszczonym jako załącznik 1 do
niniejszej Specyfikacji.
3.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami
pkt. 4 niniejszej Specyfikacji.
3.3. Formularz Oferty winien zostać wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień
zawartych w niniejszej Specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian. W Formularzu Oferty
Wykonawca wskaże część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
3.4. Wielkość załączonych do niniejszej Specyfikacji formularzy może zostać przez Wykonawcę
zmieniona, jednak treść formularza i opisy poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez
zmian.
3.5. Dokumenty i oświadczenia wymagane do potwierdzenia spełniania warunków wymaganych
od Wykonawcy muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę przez osoby upoważnione do reprezentacji.
3.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną
propozycję wykonania zamówienia.
3.7. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Wszystkie strony Oferty powinny być
ponumerowane. Oferta powinna być trwale spięta lub zszyta (zabezpieczona przed
zdekompletowaniem). Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
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3.8. Oferta oraz załączniki winny być czytelnie podpisane (w sposób umożliwiający identyfikację
osoby podpisującej) przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
3.9. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach. Zewnętrzna koperta
winna być opatrzona adresem: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul.
Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, oraz posiadać oznaczenie: "OFERTA – Biuletyn - 2013" oraz
adnotację "Nie otwierać przed godz. 12.00 dnia 09.11.2012 roku.”. Wewnętrzna koperta winna
być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub
zamknięcia koperty, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej
przedterminowe otwarcie. Oferty wycofane lub złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy
bez otwierania koperty wewnętrznej.
3.10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu winno być oznaczone jak w pkt. 3.9 oraz dodatkowo opisane "ZMIANA" lub
"WYCOFANIE".
3.11. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu
składania ofert.
3.12. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i
warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami niniejszej Specyfikacji oraz przepisami ustawy.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Do Formularza Oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:
4.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
ustawy złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Specyfikacji oraz
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składane zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą złożyć
wspólnie, natomiast oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie składają każdy z nich oddzielnie.
4.2. Wykaz usług, o których mowa w ust. 2.1. pkt 1) lit. b, z wyszczególnieniem nazwy periodyku,
zleceniodawcy usługi,
wartości usług, ilości wydanych numerów (wydań) oraz okresu
wykonywania usługi wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
4.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone w zdaniu poprzedzającym składa
każdy z Wykonawców oddzielnie.
4.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.3 Specyfikacji, składa dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, lub też, że po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
4.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.4 Specyfikacji,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
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zamieszkania. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.5 powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 2.1.1) lit. b-d
Specyfikacji polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, jest zobowiązany w takiej sytuacji 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. Zamawiający żąda przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 4.1 i 4.3 Specyfikacji.
Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
4.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie należy załączyć do oferty. Jeżeli
oferta wykonawców, o których mowa w niniejszym ustępie, została wybrana, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
tych wykonawców.
4.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów
oraz udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej Specyfikacji.
5.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie, drogą elektroniczną lub faksem z wnioskiem do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień jeżeli wniosek
wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. W takim wypadku Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zamieści na stronie internetowej treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami.
5.2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcami faksem i drogą
elektroniczną.
5.3. Jeżeli nastąpiła wymiana korespondencji drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na
żądanie drugiej jest obowiązana niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania takiej korespondencji.
5.4. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:
 Pana Jarosława Madajczaka, Sekretarza Komisji Przetargowej Urzędu, z którym można
porozumiewać się w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną a także faksem od poniedziałku
do piątku w godzinach 10:00 – 14:00,
 nr tel. 022 661-89-93,
 nr faksu 022 661-83-34,
 e-mail: jaroslaw.madajczak@udskior.gov.pl,
 adres do korespondencji: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul.
Wspólna 2 / 4, 00-926 Warszawa.
6. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego
na składanie ofert.
7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
7.1.Wykonawca określi cenę oferowaną netto i brutto za całość zamówienia oraz cenę oferowaną
netto i brutto za realizację numeru zwykłego i numeru specjalnego. Cena oferowana winna być
wyliczona w złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena powinna zawierać
wszelkie niezbędne koszty wykonania zamówienia.
5

7.2. Cena brutto za całość zamówienia, wpisana do formularza oferty stanowić będzie podstawę
porównania i oceny ofert.
8. Miejsce i termin składania ofert.
8.l. Oferty należy złożyć drogą pocztową lub w siedzibie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych w Kancelarii Ogólnej lub w pok. nr 3040.
8.2. Termin składania ofert upływa dnia 09.11.2012 roku o godz. 10:00
8.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez otwierania.
9. Otwarcie i badanie ofert.
9.1. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu
09.11.2012 roku do siedziby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
w sali nr 3006 o godz. 12.00.
9.2. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego
z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.
9.3. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
10. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
10.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium:
CENA OFERTOWA ZA WYKONANIE CAŁEGO ZAMÓWIENIA – waga 100%
10.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niewykluczonemu z postępowania, którego
niepodlegająca odrzuceniu oferta będzie zawierać najniższą oferowaną cenę brutto za zrealizowanie
całości przedmiotu zamówienia i zawrze z nim umowę o treści zgodnej ze wzorem przedstawionym
w Rozdziale III Specyfikacji.
11. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie wykonywane będzie w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.
12. Udzielenie zamówienia.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wynikającym z art. 94
ustawy i nie przewiduje dodatkowych formalności przed podpisaniem umowy.
13. Środki ochrony prawnej.
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy.
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ROZDZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przygotowanie i druk 11 numerów (w tym dziesięć numerów zwykłych, jeden numer specjalny)
Biuletynu „Kombatant” w roku 2013 oraz jego dostawa do siedziby zamawiającego oznacza
świadczenie na rzecz Urzędu następujących usług:
1. wykonywanie wydruków korektowych proofu (1 okładka, 3 kolumny środka) i ozalidu dla
każdego numeru,
2. wykonanie naświetleń blach CTP,
3. wykonanie montażu elektronicznego,
4. druk Biuletynu, szycie stron, foliowanie okładki,
5. pakowanie i dostarczenie nakładu Biuletynu do siedziby Zamawiającego,
w miejsce wskazane przez pracownika Urzędu.
Dane techniczno–wydawnicze numerów zwykłych (dziesięć numerów):

-

nakład: 4200 egzemplarzy,
objętość: 32 kolumny (tzn. 4 strony okładki oraz 28 stron w środku numeru)
– kreda, kolor,
format: A4,
zdjęcia: ok. 70 kolorowych,
okładka: kreda matowa 170 g, kolor, folia matowa jednostronnie
środek (28 stron): kreda matowa 115 g, kolor,
szycie: zeszytowe,
montaż elektroniczny,
naświetlanie blach CTP,
czas wykonania:
druk – od dnia podpisania do druku: 3 dni robocze (część nakładu – ok. 500 sztuk), 5 dni
roboczych (pozostała część nakładu),
dostawa do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez pracownika zamawiającego w
ciągu 3 dni roboczych (część nakładu – ok. 500 szt.), 5 dni roboczych (pozostała część nakładu)
od dnia podpisania do druku.

Dane techniczno-wydawnicze numeru specjalnego (jeden numer):

-

nakład: 4500 egzemplarzy,
objętość: 36 kolumn (tzn. 4 strony okładki i 32 strony w środku numeru) - kreda, kolor,
format: A4,
zdjęcia: ok. 100 kolorowych,
okładka: kreda matowa ok. 170 g, kolor, folia matowa jednostronnie
środek (32 stron): kreda matowa 115 g, kolor,
szycie: zeszytowe,
montaż elektroniczny,
naświetlanie blach CTP,
czas wykonania:
wydruk – od dnia podpisania do druku: 3 dni robocze (część nakładu – ok. 500 sztuk), 5 dni
roboczych (pozostała część nakładu),
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dostawa do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez pracownika zamawiającego w
ciągu 3 dni roboczych (część nakładu ok. 500 szt.), 5 dni roboczych (pozostała część nakładu)
od dnia podpisania do druku.
Zamawiający uznaję Biuletyn „Kombatant” za wydawnictwo specjalistyczne, którego druk
objęty jest 5 % stawką podatku od towarów i usług (VAT).
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ROZDZIAŁ III
UMOWA
Zawarta w Warszawie w dniu ........................... r. pomiędzy:
Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Wspólnej 2/4, NIP 526-10-53-274, REGON 012052708, reprezentowanym przez:
Pana Andrzeja Bidę - Dyrektora Generalnego,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez :
…………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………..……
zwanym dalej Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę druku i dostawy do Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu „Kombatant” w ciągu 2013 roku na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 ze zm.).
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest druk 11 numerów (w tym dziesięć numerów zwykłych, jeden
numer specjalny) wydawanego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
biuletynu „Kombatant” w ciągu 2013 roku oraz jego dostawa do siedziby Zamawiającego.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, w tym ilość egzemplarzy poszczególnych numerów,
określony został w stanowiącym integralną część umowy załączniku nr 1: „Dane technicznowydawnicze biuletynu Kombatant”.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Urzędu następujących usług:
a. wykonywanie wydruków korektowych proofu (1 okładka, 3 kolumny środka) i ozalidu dla
każdego numeru,
b. wykonanie naświetleń blach CTP,
c. wykonanie montażu elektronicznego,
d. druk Biuletynu, szycie stron, foliowanie okładki,
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e. pakowanie i dostarczenie nakładu Biuletynu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane
przez pracownika Urzędu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nakładu Biuletynu w terminach:
1) wydruk i dostawa: 3 dni robocze do godz. 14.00 (część nakładu – ok. 500 sztuk), 5 dni
roboczych do godz. 14.00 – pozostała część nakładu, licząc od dnia podpisania numeru
do druku przez Zamawiającego.
§3
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania materiałów do Wykonawcy drogą elektroniczną na
wskazany przez Wykonawcę adres FTP w postaci kompozytowego pliku PDF w rozdzielczości 300
dpi, spad 5 mm ze znacznikami formatu.
§4
Z tytułu świadczenia usług, o których mowa w § 2 umowy, Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie w kwocie:
1) za wykonanie druku i dostarczenia jednego numeru zwykłego …………….. zł netto
(słownie: …………………………………………..…… zł netto), a ………………….. zł
brutto (słownie: ……………..……………………………… zł brutto),
2) za
wykonanie
druku
i
dostarczenia
jednego
numeru
specjalnego
……………………………………… zł netto (słownie: ……………………………………..
zł
netto),
a
……………………………………….
zł
brutto
(słownie:
………………………………………… zł brutto).
§5
1. Płatności, o których mowa w § 4 następować będą po wykonaniu zamówienia określonego
odpowiednio w § 4 pkt 1 lub 2, miesięcznie, na podstawie prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia jej do Zamawiającego.
2. Za dzień płatności rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6
Wartość całości wykonania przedmiotu umowy wynosi kwotę ……................. zł netto (słownie:
…………………………………….zł netto), a …………………….. zł brutto (słownie:
…………………………………………………………………zł brutto).
§7
1. Do współdziałania przy wykonywaniu postanowień umowy oraz dokonywania pisemnych
akceptacji poszczególnych czynności Strony upoważniają:
1) ze strony Zamawiającego: Pana/Panią………………………………………………………
2) ze strony Wykonawcy: Pana/Panią………………………………………………………….
2. Upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do dokonywania zmian niniejszej umowy oraz do
złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu.
3. Strony zobowiązują się do pisemnego informowania o zmianach osób, o których mowa w ust. 1.
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§8
W ramach świadczenia usług na podstawie niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje prawo
posługiwania się osobami trzecimi. Za działania lub zaniechania osób trzecich Wykonawca ponosi
odpowiedzialność jak za swoje działania lub zaniechania.
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji związanych z jakością usług
Wykonawcy.
2. Powyższe postanowienie ma zastosowanie także w przypadku opóźnienia ekspedycji po stronie
Wykonawcy.
3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyczynach reklamacji na piśmie w nieprzekraczalnym
terminie 14 dni od daty ich zaistnienia.
4. Strony ustalają, że postępowaniu reklamacyjnemu podlegają w szczególności błędy w
wykonaniu usług Wykonawcy: braki ilościowe w dostarczonym nakładzie, niezadrukowane strony
w poszczególnych egzemplarzach, defekty jakościowe (wady w druku).
5. W przypadku wad, o których mowa w ust. 4 Zamawiający może domagać się obniżenia
płatności, o których mowa w § 4 o wartość brutto wadliwych egzemplarzy. Obniżka płatności
nastąpi po uprzednim udokumentowaniu zakresu wadliwego wykonania.
6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę terminu określonego w § 2 ust. 2, Zamawiającemu
przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 5% wartości cen brutto nakładu, o którym mowa w
§ 4 umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% cen brutto danego nakładu.
Powyższe dotyczy wyłącznie egzemplarzy co, do których nastąpiło opóźnienie.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% umownego, określonego
w § 6, wynagrodzenia brutto z tytułu:
a. Odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy;
b. Odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania umowy z powodu okoliczności, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
8. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
§ 10
1. Każda ze Stron zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych związanych z działalnością drugiej Strony
(informacje poufne), a uzyskanych na skutek zawarcia niniejszej umowy. Obowiązek zachowania
tajemnicy istnieje również po wygaśnięciu niniejszej umowy.
2. Obowiązek utrzymania w tajemnicy nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych lub takich,
które zostały podane do publicznej wiadomości przez Stronę, której dotyczą.
3. Nie stanowi naruszenia tajemnicy udostępnienie poufnych informacji doradcom,
podwykonawcom oraz partnerom Stron, jeżeli jest to niezbędne ze względu na wykonywanie
niniejszej umowy. Strony zobowiązują się, że w umowach zawieranych z doradcami,
podwykonawcami oraz partnerami Stron znajdą się postanowienia zapewniające zachowanie
przekazanych informacji w tajemnicy.
§ 11
Umowa zawarta została na czas określony 12 miesięcy, tj. ……. styczeń – 31 grudzień 2013r.
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§ 12
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
3. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby
Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

WYKONAWCA

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

ZAMAWIAJĄCY

..............................................
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Dane techniczno-wydawnicze biuletynu Kombatant-załącznik nr 1 do umowy

Przygotowanie i druk 11 numerów (w tym dziesięć numerów zwykłych, jeden numer specjalny)
Biuletynu „Kombatant” w roku 2013 oraz jego dostawa do siedziby zamawiającego oznacza
świadczenie na rzecz Urzędu następujących usług:
1. wykonywanie wydruków korektowych proofu (1 okładka, 3 kolumny środka) i ozalidu dla
każdego numeru,
2. wykonanie naświetleń blach CTP,
3. wykonanie montażu elektronicznego,
4. druk Biuletynu, szycie stron, foliowanie okładki,
5. pakowanie i dostarczenie nakładu Biuletynu do siedziby Zamawiającego,
w miejsce wskazane przez pracownika Urzędu.
Dane techniczno–wydawnicze numerów zwykłych (dziesięć numerów):

-

nakład: 4200 egzemplarzy,
objętość: 32 kolumny (tzn. 4 strony okładki oraz 28 stron w środku numeru)
– kreda, kolor,
format: A4,
zdjęcia: ok. 70 kolorowych,
okładka: kreda matowa 170 g, kolor, folia matowa jednostronnie
środek (28 stron): kreda matowa 115 g, kolor,
szycie: zeszytowe,
montaż elektroniczny,
naświetlanie blach CTP,
czas wykonania:
druk – od dnia podpisania do druku: 3 dni robocze (część nakładu – ok. 500 sztuk), 5 dni
roboczych (pozostała część nakładu),
dostawa do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez pracownika zamawiającego w
ciągu 3 dni roboczych (część nakładu – ok. 500 szt.), 5 dni roboczych (pozostała część nakładu)
od dnia podpisania do druku.

Dane techniczno-wydawnicze numeru specjalnego (jeden numer):

-

nakład: 4500 egzemplarzy,
objętość: 36 kolumn (tzn. 4 strony okładki i 32 strony w środku numeru) - kreda, kolor,
format: A4,
zdjęcia: ok. 100 kolorowych,
okładka: kreda matowa ok. 170 g, kolor, folia matowa jednostronnie
środek (32 stron): kreda matowa 115 g, kolor,
szycie: zeszytowe,
montaż elektroniczny,
naświetlanie blach CTP,
czas wykonania:
wydruk – od dnia podpisania do druku: 3 dni robocze (część nakładu – ok. 500 sztuk), 5 dni
roboczych (pozostała część nakładu),
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dostawa do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez pracownika zamawiającego w
ciągu 3 dni roboczych (część nakładu ok. 500 szt.), 5 dni roboczych (pozostała część nakładu)
od dnia podpisania do druku.
Zamawiający uznaję Biuletyn „Kombatant” za wydawnictwo specjalistyczne, którego druk
objęty jest 5 % stawką podatku od towarów i usług (VAT).
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO SPECYFIKACJI
FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na usługę druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych biuletynu „Kombatant” w 2013 roku.
l. OFERUJEMY wykonanie całego zamówienia, za cenę:
netto:
brutto:
2. OŚWIADCZAMY, że cena realizacji jednego numeru zwykłego wynosi:
netto:
brutto:
3. OŚWIADCZAMY, że cena realizacji jednego numeru specjalnego wynosi:
netto:
brutto:
4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, a w
szczególności akceptujemy określone w niej warunki, termin wykonania oraz warunki płatności.
5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w
Rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofertę składamy w oparciu o dane
zawarte w tym opisie.
6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy zamieszczonym w Rozdziale III
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
Oferty do zawarcia umowy na określonych w tym Rozdziale warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. OŚWIADCZAMY, że:
Będziemy polegać na wiedzy i doświadczeniu/potencjale technicznym/ osobach zdolnych do
wykonania zamówienia/zdolnościach finansowych 1 następujących podmiotów 2:
……………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
W tym celu przedstawiamy pisemne zobowiązanie do udostępnienia przez te podmioty potencjału
technicznego do wykonania zamówienia.
9. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt. ……. oferta oraz
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego postępowania są
1
2

Właściwe podkreślić, jeśli Wykonawca zamierza polegać na zasobach innych podmiotów
Należy podać nazwę podmiotu, który udostępnia zasoby
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jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
j.t. ze zm.)
10. OŚWIADCZAMY, iż tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania
stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:
1)
2)
....
11. OŚWIADCZAMY, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące zakresy zadań:
1)
2)
….
12. OŚWIADCZAMY, że dopuszczamy możliwość porozumiewania się z Zamawiającym za
pomocą:
1) faksu nr: ………………………………………………………………………………………….
lub
2) poczty elektronicznej – adres mailowy: ……………………………..……………………………
i zobowiązujemy się do natychmiastowego potwierdzania otrzymanych informacji wyżej
wymienionymi sposobami.
13. OFERTA zawiera .............. kolejno ponumerowanych stron.
14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1)
2)
3)
....
………..........................................................................
(pieczęć Wykonawcy)
(miejscowość, data i podpis)
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Załącznik nr 2 do Specyfikacji

Formularz oświadczenia Wykonawcy
o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy

Niniejszym oświadczam/my, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę druku i dostawy do Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu „Kombatant” w ciągu 2013 roku
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

__________________, dnia __ __ 2012 roku
___________________________________
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do Specyfikacji

Formularz oświadczenia Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie okoliczności, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

Niniejszym oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o zamówienie
publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę druku i dostawy do
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu „Kombatant” w ciągu 2013
roku na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

__________________, dnia __ __ 2012 roku
___________________________________
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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