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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 drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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 i wydawnictw nutowych – druk z diapozytywów i plików pdf + tłoczenie
płyty CD
Numer referencyjny: ZZP.261.14.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
79823000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem postępowania jest usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych w podziale na
5 zadań:
a) Zadanie nr 1: Publikacje nutowe - druk z diapozytywów i plików pdf
b) Zadanie nr 2: Druk z plików pdf + tłoczenie płyty CD
c) Zadanie nr 3: Książki klejone, ze skrzydełkami, szyto-klejone otabind i szyte drutem (RFN, PRM, Symfonia na
444 głosy, Śpiewajmy Polskę!, Terefenko)
d) Zadanie nr 4: Serocki - środek: druk offsetowy, okładka: druk cyfrowy HP INDIGO lub równoważny.
e) Zadanie nr 5: Książka w oprawie twardej (Tatulczyk Moniuszko)

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:
Publikacje nutowe - druk z diapozytywów i plików pdf
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79823000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa druku publikacji nutowych - druk z diapozytywów i plików pdf

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: 12
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
1. Termin wykonania zlecenia: do 15 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia druku danego tytułu
(publikacji).
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2. Punkty w kryterium JAKOŚĆ przyznawane będą na podstawie próbek o podobnym stopniu trudności
drukarskiej w stosunku do Publikacji będących przedmiotem zamówienia. Szczegółowe informację zawarte są
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Druk z plików pdf + tłoczenie płyty CD
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79823000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa druku z plików pdf + tłoczenie płyty CD

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: 12
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
1. Termin wykonania zlecenia: do 12 dni roboczych od dnia od dnia złożenia zamówienia druku danego tytułu
(publikacji).
2. Punkty w kryterium JAKOŚĆ przyznawane będą na podstawie próbek o podobnym stopniu trudności
drukarskiej w stosunku do Publikacji będących przedmiotem zamówienia. Szczegółowe informację zawarte są
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Książki klejone, ze skrzydełkami, szyto-klejone otabind i szyte drutem (RFN, PRM, Symfonia na 444 głosy,
Śpiewajmy Polskę!, Terefenko)
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79823000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa druku publikacji RFN, PRM, Symfonia na 444 głosy, Śpiewajmy Polskę!,
Terefenko - książki klejone, ze skrzydełkami, szyto-klejone otabind i szyte drutem

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: 12
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
1. Termin wykonania zlecenia: do 12 dni roboczych od dnia od dnia złożenia zamówienia druku danego tytułu
(publikacji).
2. Punkty w kryterium JAKOŚĆ przyznawane będą na podstawie próbek o podobnym stopniu trudności
drukarskiej w stosunku do Publikacji będących przedmiotem zamówienia. Szczegółowe informację zawarte są
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Serocki - środek: druk offsetowy, okładka: druk cyfrowy HP INDIGO lub równoważny
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79823000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa druku publikacji "Serocki" - środek: druk offsetowy, okładka: druk cyfrowy
HP INDIGO lub równoważny.

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
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Okres w miesiącach: 12
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
1. Termin wykonania zlecenia: do 12 dni roboczych od dnia od dnia złożenia zamówienia druku danego tytułu
(publikacji).
2. Punkty w kryterium JAKOŚĆ przyznawane będą na podstawie próbek o podobnym stopniu trudności
drukarskiej w stosunku do Publikacji będących przedmiotem zamówienia. Szczegółowe informację zawarte są
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Książka w oprawie twardej (Tatulczyk Moniuszko)
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79823000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa druku książki w oprawie twardej (Tatulczyk Moniuszko)

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: 12
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
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1. Termin wykonania zlecenia: do 15 dni roboczych od dnia od dnia złożenia zamówienia druku danego tytułu
(publikacji).
2. Punkty w kryterium JAKOŚĆ przyznawane będą na podstawie próbek o podobnym stopniu trudności
drukarskiej w stosunku do Publikacji będących przedmiotem zamówienia. Szczegółowe informację zawarte są
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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 z postępowania
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy Pzp).
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także wykonawcę w przypadku, o którym
mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
4. Celem wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD). Zamawiający dopuszcza, aby w celu
wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca ograniczył się do
wypełnienia sekcji α („Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”) w części IV („Kryteria
kwalifikacji”) dokumentu JEDZ. W tej sytuacji Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w
części IV dokumentu JEDZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, JEDZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, Wykonawca składa JEDZ dotyczące
tych podmiotów. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składa
również, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, JEDZ
dotyczące podwykonawców.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst
jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 798 ze późn. zm.). Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.
7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpisu 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) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążące porozumienia w
sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ;
4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa
w pkt 7 składa odrębnie każdy z Wykonawców.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Dotyczy zadania nr 1: W celu potwierdzenia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
w zakresie doświadczenia, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów — wykazu usług wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów — oświadczenie
Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi załącznik do SIWZ.
2. (jeżeli dotyczy) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
3. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków o polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
Zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w sekcji
III.1.1 pkt 7
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dotyczy zadania nr 1
1. Wykonawca powinien wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną (1) usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym
przedmiot zamówienia tj. druk z diapozytywów, której wartość wynosiła minimum 80.000,00 zł brutto;
Uwaga! Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę. W przypadku zamówień, które są
wykonywane nadal, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że od dnia rozpoczęcia wykonywania wykazywanej
usługi, na dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu, zamówienie zostało zrealizowane - w zakresie
Zadania nr 1 - na kwotę minimum: 80 000,00 zł brutto w każdej z wykazanych usług.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek doświadczenia musi
spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
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technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane.
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:
1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks
cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
2. Warunki realizacji umowy zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Termin został skrócony na podstawie art. 43 ust. 2b Pzp z powodu pilnej potrzeby udzielenia zamówienia,
która wynika z konieczności zagwarantowania dostępności publikacji edukacyjnych: podręczników, publikacji
nutowych niezbędnych do kontynuowania procesu nauczania w szkołach muzycznych. Potrzeba ta dotyczy
również pierwszych wydań publikacji książkowych, przeznaczonych na wydarzenia edukacyjne, w tym na
Dzień Edukacji Muzycznej, który odbywa się 15 listopada, ale do jego przygotowania niezbędne są materiały
dla nauczycieli i uczniów już od początku września. Szczegółowe uzasadnienie znajduje się na stronie
Zamawiającego.

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: tak

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: 02/09/2019
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

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
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Data: 02/09/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego, al. Krasińskiego 11a Kraków, POLSKA.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywanejest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wnioskudostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do
zaszyfrowaniaoferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.
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:
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości:
a) dla zadania nr 1: 3 700 zł (trzy tysiące siedemset zł)
b) dla zadania nr 2: 2 100 zł (dwa tysiące sto zł)
c) dla zadania nr 3: 2 800 zł (dwa tysiące osiemset zł)
d) dla zadania nr 4: 1 000 zł (jeden tysiąc zł)
e) dla zadania nr 5: 690 zł (sześćset dziewięćdziesiąt zł)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium powinno obejmować cały okres
związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy
Pzp,
2.. Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić
na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 46 1130 1150 0012 1271 2620 0011 Bank Gospodarstwa Krajowego.
Przelew należy opisać numerem referencyjnym postępowania i skróconym tytułem – Usługa druku, oprawy i
dostawy książek i wydawnictw nutowych, zadanie nr ……” ZZP.261.14.2019.
3. Wadium w formie niepieniężnej powinno być sporządzone w języku polskim pod rygorem nieważności
oraz wniesione w oryginale w postaci elektronicznej, a dokument wadium powinien dołączony do oferty, a
następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP). Wadium w
formie niepieniężnej powinno być wystawione na Zamawiającego — Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al.
Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków, POLSKA; powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze
żądanie Zamawiającego w sytuacji zaistnienia przesłanek jego zatrzymania zgodnie art. 46 ustawy Pzp.
4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów,
4.1. których mowa w sekcji III.1. pkt 7.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
4.2. których mowa w sekcji III.1.1 pkt 7.2 — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
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5. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5 stosuje się.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp przewiduje w niniejszym postępowaniu, możliwość
dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
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
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:
Odwołanie wnosi się w terminie:
1. 10 dni od dnia, przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni,
jeżeli zostało przesłane w inny sposób;
2. 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub SIWZ na stronie internetowej
Zamawiającego, w przypadku odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
SIWZ;
3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
4. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
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jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
5. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UE
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
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:
16/08/2019

