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I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Dziekanowice 32 

62-261 Lednogóra 

www.lednicamuzeum.pl 

Godziny urzędowania: 7.00-15.00 

tel.: 61/4275010 

faks: 61/4275020 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej 

dalej ustawą, o wartości zamówienia niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: druk oraz dostawa książki pt. „Miecze średniowieczne 

z Ostrowa Lednickiego i Giecza” oraz powiązane z nim: skład, łamanie tekstów, 

redakcja techniczna,  naświetlanie, oprawa, który określony jest we Wspólnym 

Słowniku Zamówień (CPV) w sposób następujący: 

79.80.00.00-2 – usługi drukowania i powiązane 

79.97.10.00-1 – usługi introligatorskie oraz wykańczalne 

2. Nakład: 500 egzemplarzy.  

3. Parametry techniczne książki:  

a) blok: A4; papier matowa kreda 135 gram;  

b) okładka: A4, oprawa miękka klejona 4+0 foliowana matowo, karton 250 gram; 

c) objętość: 150 stron; 

d) liczba ilustracji czarnobiałych w tekście: 6 szt. (na stronach: 12, 13, 66, 128, 130, 132), 

kolorowych w tekście: 58 szt. (na stronach: 7, 8, 14, 15, 55-65, 70-71, 89-114, 119-

125, 127, 129, 133). 

4. Książka będzie miała nadany nr ISSN oraz nr ISBN. 
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5. Zamawiający dostarczy Wykonawcy tekst książki oraz materiał ilustracyjny (wersja 

redakcyjna układu książki) wraz z gotowym projektem okładki na elektronicznym nośniku 

informacji, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

6. Projekt książki przed drukiem należy przedstawić Zamawiającemu do dokonania przez 

niego korekty autorskiej. 

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu książkę również na elektronicznym nośniku 

informacji w formacie pdf. Wykonawca na przedmiotowym elektronicznym nośniku 

informacji dokona zapisu w osobnych plikach książki jako całości przedmiotu zamówienia 

oraz poszczególnych artykułów książki. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

 

Termin wykonania zamówienia – 40 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 

 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o 

których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania został zamieszczony w pkt. 2 oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu 

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co 

najmniej dwie usługi druku książek, o wartości minimum 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć 

tysięcy złotych, 00/100) brutto każda. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
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Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku. 

 

Wartości podane, w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w 

postępowaniu, w walutach obcych Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na 

dzień wystawienia tych dokumentów. 

 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest 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. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 

nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu spełnienia warunków, o których mowa w art. 

24 ust.1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22. ust.1 ustawy 

Pzp i których opis sposobu dokonywania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 2 

niniejszego działu  SIWZ, wykazują łącznie. 

5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów o których mowa w dziale VI SIWZ, w myśl zasady spełnia/nie 

spełnia. 

 

VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

1. Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, 

których opis sposobu dokonywania oceny spełniania został zamieszczony w dziale V pkt 2 

SIWZ należy – pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 

ustawy Pzp, złożyć następujące dokumenty: 

1)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy Pzp, (załącznik nr 4 do SIWZ) 

2) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem: 

 - wartości usługi, 

 -  przedmiotu usługi, 
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 - dat wykonania, 

  - odbiorców usługi (nazwa i adres odbiorcy). 

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług, sporządzony według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te 

zostały wykonane należycie (tzw. referencje).  

2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, 

należy – pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy 

Pzp złożyć następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ) 

2) 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 

Pzp (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 

dwóch lub więcej Wykonawców do oferty muszą być załączone przedmiotowe dokumenty 

dla każdego z nich). 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2, składa 

odpowiednie dokumenty, wystawione zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane tj.:  

zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 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. 

5. Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 4 powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

6. Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
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siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w 

pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

8. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust.2 i 3  Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie 

dokumentów tych Wykonawców bądź podmiotów winny być poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawców lub przez te podmioty. 

10. Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budziła 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami 

 

1.  W niniejszym postępowaniu wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą 

elektroniczną. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Pytania przekazane pocztą muszą być skierowane na adres: 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
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Dziekanowice 32 

62-261 Lednogóra, 

drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lednicamuzeum.pl faksem pod nr: 

(61)4275020. 

4. Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się  

z wykonawcami oraz do potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

innych informacji przekazanych są: 

1) Pani Danuta Banaszak, tel.: 61/4275010, faks: 61/4275020; e-mail: 

sekretariat@lednicamuzeum.pl, 

2) Pan Paweł Sankiewicz tel: 61/4275010, faks: 61/4275020; e-mail: 

sekretariat@lednicamuzeum.pl 

5.  Wyjaśnianie treści SIWZ 

1) Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści SIWZ, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie w/w terminu lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

2) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie 

internetowej www.lednicamuzeum.pl 

6. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

7.  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza ją także na 

stronie internetowej. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

Wadium nie jest wymagane. 

 

mailto:sekretariat@lednicamuzeum.pl
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IX. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą ostateczną przez 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, ma prawo do 

jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Przygotowanie oferty: 

1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, 

2)  koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, 

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.  

4) Oferta powinna być podpisania przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w 

innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz aby 

wszystkie dokumenty załączone do oferty były parafowane przez osobę (lub osoby, 

jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest więcej osób) podpisującą 

(podpisujące) ofertę. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie 

prawne, 

6) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia  

i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji, 

7) dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 

przez zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać 

wszystkie informacje oraz dane, 

8) Wszelkie poprawki lub zmiany treści naniesione przez Wykonawcę muszą być 

parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

9) Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  

10) Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

a) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

b) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca 



 

9 
 

nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 

86 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym 

dokumencie widocznym napisem: tajemnica przedsiębiorstwa i złożone w 

odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy 

zamieścić stosowne odsyłacze. 

Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, 

informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności. 

11) Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z 

załącznikami: 

a) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w dziale VI SIWZ 

b) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z 

której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

c) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do 

podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich 

podpisania nie wynika z innych dokumentów 

12) Zaleca się, aby do oferty Wykonawca załączył również zaparafowany 

(zaakceptowany) wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), w aktualnej wersji – biorąc pod 

uwagę możliwość modyfikowania wzoru umowy przez Zamawiającego, w toku niniejszego 

postępowania. W takim przypadku, Zamawiający na swej stronie internetowej będzie 

przedkładał wykonawcom tekst jednolity wzoru umowy. Pomimo niezałączenia przez 

wykonawcę zaparafowanego wzoru umowy albo niezałączenia do oferty wzoru umowy w 

ogóle, bądź też załączenia nieaktualnej wersji umowy, Zamawiający uznawał będzie, że 

wzór umowy został przez Wykonawcę zaakceptowany. 

2. Opakowanie oferty 

Ofertę wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami należy umieścić w zamkniętym, 

nieprzezroczystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości oferty 

bez jego uszkodzenia. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy, 

adresem, zaadresowane w sposób wskazany poniżej: 

„ Zamawiający: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednogóra 32, 62-261 Lednogóra, 
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Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

zadania pn: druk oraz dostawa książki pt. „Miecze średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i 

Giecza” oraz powiązane z nim: skład, łamanie tekstów, redakcja techniczna, naświetlanie, 

oprawa. 

Nie otwierać przed: 07.07.2011 r. godz. 10:15 

Wykonawca : …………………………………………………..” 

3. Wymagania opisane w pkt 1 ppkt 5, 9, 12 oraz pkt 2 nie stanowią treści oferty, a ich 

niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje 

mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu 

oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed 

upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a 

opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA” lub  

„ WYCOFANIE”. 

 

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu (kopercie), zgodnie z 

poleceniami wskazanymi w dziale X pkt 2 SIWZ 

2. Termin składania ofert: 

a) Ofertę należy składać na adres Zamawiającego: Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, pokój 107 – sekretariat Muzeum, do 

dnia 07.07.2011r., godz. 10:00 , 

b) Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu 

składania ofert. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2011 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego tj. 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, sala 

konferencyjna w budynku dyrekcji Muzeum. 

a) Otwarcie ofert jest jawne. 

b) Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
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1. Podana w ofercie cena ofertowa będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie 

wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 

z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

2. Cenę ofertową należy wyliczyć wg kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować 

kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, zgodnie z 

SIWZ, w szczególności zgodnie z treścią załącznika nr 5 i postanowieniami umowy. 

Cena ryczałtowa zawierać będzie również koszty prac nieujętych w opisie przedmiotu 

zamówienia, a których wykonanie niezbędne jest dla jego prawidłowego wykonania. 

3. Przy ustalaniu ceny oferty należy ująć wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w celu 

wykonania zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej przedmiotu zamówienia, 

4. Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie 

od ponoszonych przez Wykonawcę kosztów realizacji zamówienia. Za sposób 

przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie 

Wykonawca. 

5. Zamawiający poprawia w ofercie : 

 oczywiste omyłki pisarskie, 

 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 

6. Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z obowiązującym podatkiem VAT, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

XIII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

Po stwierdzeniu ważności oferty ostatecznej, Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona 

jej oceny w oparciu o następujące kryteria: 

 Kryterium oceny i jego waga: 

L.p. KRYTERIUM WAGA  PKT 
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 Sposób obliczenia wartości punktowej: 

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru 

W x = (Cmin / Cn) x 100 

gdzie: 

Wx – punkty za cenę przy wadze - 100 %, przy czym 1 % = 1 pkt 

Cmin - najniższa cena zamówienia brutto 

Cn - cena brutto ocenianej oferty 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 

zobowiązani przyjąć pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed 

podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić 

Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych wykonawców.  

2. Zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wszystkich Wykonawców, 

którzy złożyli ofertę o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne, 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

3. Umowę zawiera się w trybie zgodnym z Działem IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

1 Oferowana cena ogółem brutto za całość wykonania 

przedmiotu zamówienia (wzór j.n.) 

 

100 % 100 
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4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony odrębnym pismem 

o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

5. W celu zawarcia umowy uprawniony przedstawiciel wykonawcy, który wygrał przetarg, 

powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w piśmie 

skierowanym bezpośrednio do niego, przy czym w/w termin nie może być krótszy niż 5 

dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostało 

przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp albo 10 dni – jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w pkt. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

została złożona tylko jedna oferta. 

7. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowania odwoławcze. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub 

nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o 

których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 

9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 

o których mowa w pkt. 2 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 

swojej siedzibie. 

10. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

 

XVI. Wzór umowy  

 

Zamawiający do niniejszej SIWZ załączył wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), która 

zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą.  

Wzór ten zawiera istotne postanowienia przyszłej umowy o zamówienie publiczne. 

 

XVII. Informacja o podwykonawcach 
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W przypadku usług przewidzianych przez wykonawcę do wykonania przez podwykonawców 

należy wskazać w Formularzu ofertowym w przeznaczonym do tego miejscu część 

zamówienia, która zostanie im powierzona do wykonania. W przypadku gdy wykonawca nie 

będzie korzystał z podwykonawców należy wpisać w tym miejscu „nie dotyczy”. 

 

XVIII. Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XIX. Informacja o zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

XX. Informacja o ofertach częściowych i wariantowych 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje 

składania ofert wariantowych. 

XXI. Informacja dotycząca walut obcych 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, o którym mowa w 

niniejszej SIWZ, dokonywane będą w PLN. 

XXII. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

XXIII. Zaliczki 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 

Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mieli lub mają interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się z niezgodność przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zrzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienia odwołania. 
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3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2 

ustawy Pzp. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 

sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane 

w inny sposób. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ wnosi się w terminie 

5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż te określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści SIWZ lub ogłoszenia o zamówienia, 

zamieszcza ją również na stronie internetowej: www.lednicamuzeum.pl wzywając 

wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego 

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 

dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyć strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 

a jego kopię przesyła się niezwłocznie zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu 

odwołanie. 

10. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia doręczenia go Prezesowi Izby. 

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony 

wpis. 

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni do dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
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12. W pozostałych sprawach nieuregulowanych w SIWZ, dotyczących w szczególności 

środków ochrony prawnej stosuje się przepisy ustawy PZP. 

 

XXV. Warunki  zmiany umowy 

 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2007 Nr 223 poz. 1655 

z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty w następujących przypadkach: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez 

zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

2) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy 

zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia , 

3) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od 

towarów i usług na przedmiot świadczenia, 

4) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany 

obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy 

do nowego stanu prawnego, 

5) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla 

zamawiającego. 

 

XXVI. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

XXVII. Załączniki 

1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 –Wzór umowy  

3. Załącznik nr 3- Wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług w przedmiocie druku 

książek 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenia Wykonawcy  

5. Załącznik nr 5 – Opis sposobu obliczania ceny 

 


