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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324734-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi drukowania i powiązane
2018/S 142-324734

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne
al. Krasińskiego 11a
Kraków
31-111
Polska
Osoba do kontaktów: zamowienia_publiczne@pwm.com.pl
Tel.:  +48 124227044
E-mail: zamowienia_publiczne@pwm.com.pl 
Faks:  +48 124220174
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwm.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pwm.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka Kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Działalność o charakterze wydawniczym, edukacyjnym i popularnonaukowym w zakresie
ochrony dorobku polskiej muzyki klasycznej

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa druku, oprawy i dostawy książek dla dzieci w miękkiej szytej oprawie, książeczek tekturowych dla dzieci
i publikacji nutowych w twardej oprawie płóciennej
Numer referencyjny: ZZP.261.26.2018

II.1.2) Główny kod CPV
79800000

mailto:zamowienia_publiczne@pwm.com.pl
www.pwm.com.pl
www.pwm.com.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Usługa druku, oprawy i dostawy książek, w oprawie miękkiej, twardej, wydawnictw nutowych i dla dzieci – druk z
plików pdf. ZZP.261.21.2018.
a) Zadanie 1 – Książeczki dla dzieci Gama i pasażerowie
b) Zadanie 2 – Książeczki dla dzieci Uwerturki
c) Zadanie 3 – Szymanowski.Dzieła

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Książeczki dla dzieci Gama i pasażerowie
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79820000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce wykonania zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al.
Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
„Usługa druku, oprawy i dostawy książek dla dzieci w miękkiej szytej oprawie, książeczek tekturowych dla dzieci
i publikacji nutowych w twardej oprawie płóciennej”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z
załączniku nr 2 do SIWZ, w załączniku 3.1 do 3.3 do SIWZ.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 700,00 PLN (słownie: tysiąc siedemset zł 00/100)
Działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby czynności związane
Z produkcją drukarską i introligatorską były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres do 31.12.2019 roku. Realizacja będzie się odbywać sukcesywnie, na
podstawie cząstkowych zamówień na druk.
Druk 1 tytułu – do 15 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego plików. Kolejne dostawy do 15 dni
roboczych od złożenia zamówienia cząstkowego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Książeczki dla dzieci Uwerturki
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79820000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce wykonania zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al.
Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Usługa druku, oprawy i dostawy książek dla dzieci w miękkiej szytej oprawie,
książeczek tekturowych dla dzieci i publikacji nutowych w twardej oprawie płóciennej". Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia znajduje się z załączniku nr 2 do SIWZ oraz w załącznikach 3.1.-.3.3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 6 miesięcy.
Do druku dwie (2) książeczki.
Realizacja nastąpi w terminie do 20 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego plików
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Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 750,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt zł 00/100).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Szymanowski. Dzieła
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79800000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al. Krsińskiego 11a, 31-111 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Usługa druku, oprawy i dostawy książek dla dzieci w miękkiej szytej oprawie,
książeczek tekturowych dla dzieci i publikacji nutowych w twardej oprawie płóciennej”
Szczegółowy opis przedmiotu znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ oraz załącznikach 3.1 - 3.3 do SIWZ.
Działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby czynności związane z produkcją
drukarską i introligatorską były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 6 miesięcy.
Realizacja będzie się odbywać sukcesywnie, na podstawie cząstkowych zamówień na druk. Do druku pięć (5)
tytułów.
Druk 1 tytułu – do 15 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego plików. Kolejne dostawy do 15 dni
roboczych od złożenia zamówienia cząstkowego
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc zł 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz którzy
spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:
1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie do
przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:
3.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega
wykluczeniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ
3.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
3.3. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz którzy
spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:
1.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie do
przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:
3.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega
wykluczeniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ
3.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
3.3. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz którzy
spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie do
przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:
3.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega
wykluczeniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ
3.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
3.3. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki dotyczące realizacji umowy określone są w załączniku nr 5 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/09/2018
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/09/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Dotyczy sekcji IV pkt. 2.6 niniejszego ogłoszenia:
Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 60 dni.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość przeprowadzenia procedury o
której mowa w art. 24aa ustawy Pzp tj.Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać,
czy oferta Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.1.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Zamawiający z inicjatywy własnej lub Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany w treści niniejszej Umowy w
następujących przypadkach:
1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto
pozostanie bez zmian,
2) zmiany jakości na wyższą przy zachowaniu lub obniżeniu ceny,
3) na podstawie art. 144 Pzp 1 pkt od 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sytuacji:
Konieczności przedłużenia terminu wykonania usług wskazanego w § 1 ust. 2 umowy, w sytuacji zaistnienia
obiektywnych okoliczności uniemożliwiających wykonanie usług w tym terminie lub w przypadku nieprzekazania
przez Zamawiającego informacji lub materiałów koniecznych do wykonania usług;
Zmiany lub rezygnacji z podwykonawców. W przypadku gdy podwykonawca jest podmiotem, na zasoby którego
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia dany warunek w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
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Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2018
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