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ROZDZIAŁ 1. ZAMAWIAJĄCY 

 

Zamawiającym jest „Muzeum Emigracji w Gdyni”  

ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, 

fax : /58/ 623-31-79 

strona internetowa: www.polska1.pl 

e-mail: biuro@muzeumemigracji.pl 

NIP  958-166-01-96 

 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJA O TRYBIE I STOSOWANIU PRZEPISÓW 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy całkowitej wartości 

zamówienia poniżej 209 tys. euro na podstawie art. 39 i nast. – ustawy z dnia 29.01.2004r. – 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), zwanej dalej uPzp. 

Zastosowanie mają także akty wykonawcze do wymienionej uPzp, w szczególności Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (poz. 1126). 

2.2. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze 

wszystkimi dokumentami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Muzeum 

Emigracji/Zamówienia publiczne, w tym ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. 

2.3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2016r., poz. 380 z późn. 

zm.), jeżeli przepisy uPzp nie stanowią inaczej. 

2.4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa  

w art. 24aa ust. 1 uPzp.  

 

ROZDZIAŁ 3 . OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie oraz dostarczenie materiałów promocyjno-
informacyjnych, zwanych dalej Drukami,  obejmująca swym zakresem: 
a) plakaty, 
b) ulotki, 
c) książeczkę – ofertę edukacyjną,  
d) druki wizerunkowe (zaproszenia, wizytówki) 
e) teczki – ofertówki rozkładane,  
f) pocztówki, 
według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej zamówienia 
zgodnie z załącznikiem nr  1 do SIWZ 

3.2. Zamawiający informuje, iż ilości Druków wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ są wyłącznie 
ilościami szacunkowymi (przewidywanymi). Zamawiający może w trakcie obowiązywania umowy 
objąć udzielanymi Wykonawcy  zamówieniami jednostkowymi poszczególne rodzaje usług  
w ilościach innych niż opisane w ofercie z zachowaniem  jednak warunku, iż  nie zostanie 
przekroczona cena wskazana w ofercie. 

3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieobjęcia zamówieniami u Wykonawcy całkowitej ilości 
usług opisanych w załączniku nr 1, jak również może nie objąć zamówieniami jednostkowymi 
wszystkich ich rodzajów. 

3.4. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w następujący 

sposób: może zostać pomniejszony maksymalnie o 30% ogólnej wartości zamówienia tzn. 

http://www.polska1.pl/
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zostanie zrealizowany w co najmniej 70%. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmniejszeniu proporcjonalnie do faktycznie wykonanej usługi. Wykonawca nie będzie uprawniony 

do dochodzenia od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń, w tym odszkodowawczych z tytułu 

ograniczenia ilości zleceń do wartości nie niższej niż 70% wartości Umowy.  

3.5. Wymagania co do sposobu świadczenia usług: 

3.5.1. przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem  

Zamawiającego i na każdorazowe jego zlecenie; 

3.5.2. Wykonawca będzie drukował Druki wyłącznie z plików graficznych przesyłanych (w formacie 

pdf lub cdr) przez Zamawiającego. Wykonawca nie będzie uprawniony do dokonywania zmian  

[co do formy i/lub treści]  w przekazanych mu przez Zamawiającego projektach i odpowiada za 

zgodność wykonania przedmiotu umowy z tymi projektami.  

3.5.3. wydrukowanie i dostarczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie  

w nieprzekraczalnym terminie zgodnie z ofertą; Druki Wykonawca będzie dostarczał do 

miejsca każdorazowo wskazanego w zamówieniu jednostkowym przez Zamawiającego na 

terenie miasta Gdyni; 

3.5.4. w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzeń lub wad 

jakościowych otrzymanych Druków, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o reklamacji  

w formie mailowej lub faxem oraz telefonicznie. Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 

do 5 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świat, ustawowych dni 

wolnych od pracy) od zgłoszenia reklamacji wymienić Druki na wolne od wad; 

3.5.5. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Druki na czas transportu oraz ponosi 

całkowita odpowiedzialność za dostawę Druków w stanie nieuszkodzonym, 

3.5.6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na każdy z dostarczonych Druków na okres 12 

[dwunastu] miesięcy licząc od daty odbioru zamówienia jednostkowego. 

3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

3.7. Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę cenową. 

3.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67. 
ust. 1 pkt 6 uPzp. 

3.11. Przedmiot zamówienia - według Wspólnego Słownika Zamówień  CPV jest sklasyfikowany jako:     

79810000-5 Usługi drukowania, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy. 

 

3.12. Informacje dodatkowe: 
 

3.12.1. Zamawiający zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 3 osoby na 1 [pełen] etat  
w rozumieniu przepisów Kodeksu* pracy osób, które w trakcie  realizacji przedmiotowego 
zamówienia wykonywać będą czynności polegające  na: 
a) obsłudze  maszyn drukujących,  
b) obsłudze komputerowego system ctp, naświetlającego  i  wywołującego płyty offsetowe,  
c) nadzorowaniu pracy pracowników przeznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia, 

*art. 22 § 1 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (dz. U. z 2014r. poz. 1502 ze zm.): Przez 
nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju 
na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 
pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 
 

3.12.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienia wskazane 
w punkcie 3.12.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

3.12.3. W sytuacji gdy osoba, o której mowa w pkt 3.12.1. w okresie realizacji umowy rozwiąże 
stosunek pracy lub gdy uczyni to Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca, Wykonawca 
lub Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w miejsce tej osoby innej osoby.   

3.12.4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia zamawiającego 
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań zatrudnienia na umowę o pracę 
oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaj czynności niezbędnych do 
realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 
zamówienia określone zostały w treści wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ, 

3.12.5. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy Wykonawców, którzy do 
realizacji zamówienia skierują inne (niż siebie) osoby. Jeżeli oferta zostanie złożona przez 
osobę fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności 
wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę) 
wykonuje samodzielnie to wymóg Zamawiającego w stosunku do tej osoby nie będzie miał 
zastosowania.  

3.12.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 

ROZDZIAŁ 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie  
z potrzebami Zamawiającego od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 roku [przy czym dzień 
ten określa się jako ostatni dzień zlecenia przez Zamawiającego] lub do wcześniejszego 
wyczerpania kwoty umowy.  

4.2. Termin realizacji zamówień jednostkowych na Druki będzie zgodny z ofertą Wykonawcy. Termin 
realizacji nie może być dłuższy niż:  

a) 8 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy zamówienia jednostkowego 
wydrukowania i dostarczenia plakatów opisanych w pkt 1-3 zał. Nr 1 do SIWZ - Opis 
przedmiotu zamówienia;  

b) 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy zamówienia jednostkowego 
wydrukowania i dostarczenia ulotek opisanych w pkt 4-7 zał. Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu 
zamówienia;  

c) 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy zamówienia jednostkowego 
wydrukowania i dostarczenia książeczki oferty edukacyjnej, opisanego w pkt 8 zał. Nr 1 do 
SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia;  

d) 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy zamówienia jednostkowego 
wydrukowania i dostarczenia druków wizerunkowych opisanych w pkt 9-13 zał. Nr 1 do SIWZ 
- Opis przedmiotu zamówienia.  

 

 

ROZDZIAŁ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz: 

a) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), tj. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę  
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
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ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 
1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844; 
 

5.1.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, brak podstaw do 
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w powyższym zakresie musi wykazać każdy 
z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
 

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie określa w/w warunku. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie określa w/w warunku.  

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  

Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, 2 (dwie) usługi polegające na wydrukowaniu plakatów, broszur, 
ulotek, zaproszeń, książek, innych materiałów informacyjnych i promocyjnych o wartości 
co najmniej 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto) każda. 

 
5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.1.2.c) 

niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, o których mowa 
w art. 22a ust. 1, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

5.3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 5.2 powyżej 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

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 – wg wzoru na zał. Nr 7.  

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału  
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

5.4. Kwestie polegania na zasobie podmiotu trzeciego reguluje szczegółowo art. 22a ust. 1-6 ustawy 
PZP. 

5.5. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia warunek opisany w pkt 5.1.2 lit. c) w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać 
wspólnie. 
 

ROZDZIAŁ 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 
PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 

 
6.1. Do oferty – załącznik nr 2 do SIWZ - każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ, stanowiące 
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wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie 
podlega wykluczeniu z postępowania.  

6.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym 
mowa w pkt 6.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do 
niego dokumenty wymienione w pkt 6.2. SIWZ. 

6.1.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,  
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu - w Załączniku nr 4 do SIWZ. 

6.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu -  w Załączniku nr 4 do SIWZ.  

6.1.4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  
o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu w oryginale oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca przedstawia 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg wzoru na załączniku nr 5.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższy dokument 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.   

6.2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału  

w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których 

mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp aktualne na dzień złożenia:  

1) 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 ustawy w zakresie wskazanym w pkt. 5.1.1.  
lit a) SIWZ;  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższy dokument 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.   

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie 
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 8; 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższy dokument 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.   

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, którego wzór stanowi załącznik nr 9; 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższy dokument 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.   

4) wykaz usług wykonanych 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 potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, przy 
czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane – wg wzoru na załączniku nr 7 do SIWZ.  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższy dokument 
składają wspólnie Wykonawcy,  zgodnie z zapisem  w pkt 5.5. SIWZ.  
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6.3. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji, gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem 
warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, zostanie uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił  
w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 6.2. ppkt 1) do 3) SIWZ 
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

6.4. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia na zasadach określonych w umowie. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, ze wobec tego 
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego 
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6.5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 
1 uPzp. 

6.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2. ppkt 1) SIWZ składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.7. 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 

powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,  

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał 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 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w pkt. 6.2. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie  

z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

6.9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 

6.2. SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 

Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

6.10. Wykonawca może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy 

organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą państwa, w którym 

Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące 

podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych 

w pkt 6.2. Złożenie zaświadczenia lub certyfikatu nie zwalnia ze złożenia dokumentów 

dotyczących podwykonawców i podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 
ROZDZIAŁ 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 
 
7.1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
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7.2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy 
oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 niniejszej SIWZ (również  
w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp) dla 
których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna. 

7.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
postępowania, określonym w SIWZ.  

7.4. Warunki uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ: 
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie określonej w pkt 7.2., 
b) Zamawiający udzieli wyjaśnienia niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert, w przeciwnym przypadku, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7.5. Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy 
przesłać: 

 - na numer faksu (58/623-31-79); 

 - i/lub drogą elektroniczną – biuro@muzeumemigracji.pl. 

 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 uPzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

(bez ujawnienia źródła zapytania) zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce 

Muzeum Emigracji/Zamówienia publiczne.  

    Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących 

udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą 

wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.  

7.6. Osoba do porozumiewania się z Wykonawcami: Edyta Ott (w sprawach proceduralnych), 

Aleksandra Sosnowska-Serek (w zakresie opisu przedmiotu zamówienia). 

Adres do korespondencji listownej: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia  

z dopiskiem: postępowanie nr EZP.3.2017. 

 

ROZDZIAŁ 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 
ROZDZIAŁ 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
 
9.1. Prawidłowo złożona oferta musi zawierać: 
 
9.1.1. wypełniony wydruk oferty zgodnie z Formularzem ofertowym – wg wzoru na załączniku nr 2; 
9.1.2. wypełniony Formularz cenowy  - wg wzoru na załączniku nr 3; 
9.1.3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy opisane w pkt 6.1. – wg wzoru na załączniku nr 
4; 

9.1.4. dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw 
wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20  oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności; 

9.1.5. dokument potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny  
w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres 
internetowy Wykonawca wskazał w Załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku wskazania bazy 
danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich 
pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski; 

9.1.6. (jeśli dotyczy) pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub 

mailto:biuro@muzeumemigracji.p
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Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających 
zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie 
potwierdzonej kopii; 

9.1.7. dokument potwierdzający udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach 
określonych w art. 22 a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Zamawiający 
wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 
9.2. Forma oświadczeń i dokumentów 
 

9.2.1.  Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku 

(Dz.U.2016.1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane są  

w oryginale w języku polskim.  

9.2.2. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku 

(Dz.U.2016.1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1 składane są w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w języku polskim.  

9.2.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje w formie pisemnej odpowiednio 

Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

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

9.2.5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

(zgodnie z par 10 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku 

(Dz.U.2016.1126)). 

9.2.6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

Wszystkie kartki lub strony (w przypadku dwustronnego zadrukowania) winny być 

ponumerowane i trwale spięte. Błędy w numeracji nie skutkują odrzuceniem oferty. Zaleca się, 

aby oferta zawierała spis treści.  

9.2.7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta musi być czytelna, złożona w oryginale. 

9.2.8. Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być 

podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do 

czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań 

finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status 

prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania 

Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty 

muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.  

9.2.9. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.  

9.2.10. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania  

w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz 

podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza 
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to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 

prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na 

reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane. 

9.2.11. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego Wykonawcę.  

9.2.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9.2.13. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę(y) uprawnioną(e) do 

reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

9.3. Oferta wspólna  

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy 

występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do 

złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do 

oferty);  

2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:  

a) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru itp. składa 
każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu,  

b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, wykaz osób, wykaz zamówień, itp. 
składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę 
wspólną,  

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną 
muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do 
reprezentowania tych Wykonawców.  

3) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich 
zastosowanie zasady określone w niniejszego punkcie.  

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako pełnomocnik. 

5) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego 

zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zgodnie z pkt 15.4. SIWZ. 

9.4. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

9.5. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym: 

 nazwą i adresem  Wykonawcy  

 nazwą i adresem  Zamawiającego    oraz adnotacją:  

 

Przetarg nieograniczony na „Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Emigracji w 

Gdyni. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”. –postępowanie EZP.3.2017 

 
9.6. Informacje zastrzeżone:  
9.6.1. Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawniane informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, 
że nie mogą być one udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9.6.2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
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przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.  
Wykonawca w przypadku zastrzeżenia określonych części oferty jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, zobowiązany jest wykazać skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu  
o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczącej 
ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofercie. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 
niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

9.6.3. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

9.7. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 
dołączone do oferty.  

9.8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian 
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 
zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.  

9.9. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Przepisy ustawy PZP nie 
przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy,  
po terminie otwarcia ofert.  

 

ROZDZIAŁ 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
10.1. Termin związania ofertą wynosi  30 dni.  
10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
10.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców  
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 
dni. 

 

ROZDZIAŁ 11.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

11.1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie w biurze Zamawiającego (Gdynia, ul. Polska 1) w terminie 
do dnia 31.08.2017r. do godziny  09.00. Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku 
od 8:00 do 16:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). 

11.2. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie 
złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 

11.3. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej  
w niewłaściwym miejscu.  

11.4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 
Wykonawcy  niezwłocznie bez otwierania. 
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11.5. Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej w biurze Zamawiającego (Gdynia, ul. Polska 
1) w dniu  31.08.2017r. o godzinie 09.30.  

11.6. Bezpośrednio przed otwarciem oferty Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

11.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje 
dotyczące ceny zawartych w ofertach. 

11.8. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Niezwłocznie 
po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ 12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

12.1. Dla potrzeb niniejszego postępowania Wykonawca w załączniku nr 3 do SIWZ – formularz 
cenowy poda: wartość netto, brutto oraz podatek VAT za pojedynczy nakład oraz za cały 
przewidywany nakład z uwzględnieniem ilości przewidywanych projektów. Cena musi być 
większa od zera. 

12.2. Wykonawca sumę wartości zamówienia z formularza cenowego przeniesie do formularza 
ofertowego, która będzie podlegała przez Zamawiającego ocenie w postępowaniu. 

12.3. Ceny wskazane przez Wykonawcę w ofercie  stanowić będą wartości ryczałtowe niepodlegające 
zmianom. 

12.4. Zaoferowana w ofercie cena ma uwzględniać minimalne wynagrodzenie za pracę wykonywaną 
na podstawie umowy o pracę w wysokości jaka będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017r. 
Zamawiający uznaje, że koszty osobowe związane z wykonaniem zamówienia w roku 2017 nie 
tylko są możliwe do przewidzenia i oszacowania ale zostały ściśle określone ustawowo.  
W przypadku wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający będzie badał ceny złożonych  
w postępowaniu ofert weryfikując, czy Wykonawca uwzględnił minimalną stawkę godzinową  
w kosztach pracy na rok 2017., zgodnie z obowiązującymi przepisami, znowelizowanego art. 90 
ust 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. 

12.5. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku zgodnie 
z polskim systemem płatniczym. 

UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według 

zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po 

przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po 

przecinku nie ulega zmianie. 

12.6. W dowolnym momencie badania i oceny ofert, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma 
obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny. 

12.7. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie 
koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu 
zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją 
przedmiotu zamówienia, w tym wydrukowania, dostarczenia druków, koszty pracownicze, 
podatków, dojazdów i inne. 

12.8. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, 
które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na 
terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0 % stawką 
podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów 
zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na 
Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla 
porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego 
podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają 
Zamawiającego z tytułu realizacji umowy. 

12.9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze 
umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ. 
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12.10. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę Wykonawca ponosić 
będzie skutki błędów w ofercie. Wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem 
zamówienia i skalkulowanie oferty z należytą starannością. 

12.11. Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawcę mają być uwzględnione przez Wykonawcę  
w ofercie. 

12.12. Cena oferty nie będzie podlegała waloryzacji, jedynie wzrost wysokości ustawowego podatku 
VAT w okresie obowiązywania umowy może spowodować zwiększenie ceny o wartość 
wynikającą z różnicy podatku VAT. 

12.13. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki, 
niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę o poprawieniu omyłki: 

a) Przez oczywiste omyłki pisarskie należy rozumieć widoczną mylną pisownie wyrazu, 
ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, 

b) Przez omyłkę rachunkową należy rozumieć omyłkę rachunkową w przeprowadzeniu 
rachunków (działań) na liczbach przy obliczaniu ceny ofertowej: 

 w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: jeżeli obliczona cena 
nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się że 
prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową;  

 w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: jeżeli obliczona cena 
nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano 
ceny za części zamówienia; 

 jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za   
prawidłową cenę podaną słownie; 

c) Przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian  
w treści oferty należy rozumieć wszelkie niezgodności niepowodujące nadmiernej ingerencji 
Zamawiającego w treść oferty lub prowadzącej do zmiany jej treści. 
 

ROZDZIAŁ 13. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich [PLN]. 
 

ROZDZIAŁ 14. KRYTERIA WYBORU OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSOBU OCENY. 

14.1. Za najkorzystniejszą badanej części zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i zyska 

najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 

 
Cena -  60%    
Termin wykonania zamówienia jednostkowego – 40 %   
 
Sposób wyliczenia punktów:  
 
 
Kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty 
ceny brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana 
zgodnie ze wzorem:  

 
𝐶=𝐶𝑚𝑖𝑛 / 𝐶𝑏𝑎𝑑 ∗60 𝑝𝑘𝑡  
 
gdzie:  
Cmin –oznacza najniższą zaproponowaną cenę,  
Cbad –oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie,  
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C –oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie.  
 
Kryterium „Termin wykonania zamówienia jednostkowego” zostanie ocenione na podstawie terminów 
wskazanych przez Wykonawcę w formularzu oferty. Termin ten musi obejmować wydrukowanie oraz 
dostarczenie druków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta Gdyni.  
 
Maksymalne terminy realizacji:   

a) 8 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia jednostkowego w przypadku wydrukowania i 
dostarczenia plakatów;  

b) 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia jednostkowego w przypadku wydrukowania i 
dostarczenia ulotek;  

c) 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia jednostkowego w przypadku wydrukowania i 
dostarczenia książeczki – oferty edukacyjnej.  

d) 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia jednostkowego w przypadku wydrukowania i 
dostarczenia druków wizerunkowych;  

 
Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże proponowane terminy, nie dłuższe niż wskazane 
powyżej, które zostaną punktowane w następujący sposób: 
 
Ad a) Za termin wydrukowania i dostarczenia plakatów Wykonawca otrzyma maksymalnie 10 pkt w 
następujący sposób: 
 W przypadku wskazania  
≤ 4 dni – Wykonawca otrzyma 10 pkt.  
5 dni - otrzyma 7 pkt.  
6 dni - otrzyma 5 pkt.  
7 dni - otrzyma 3 pkt.  
8 dni - otrzyma 0 pkt.  
 
Ad b) Za termin wydrukowania i dostarczenia ulotek Wykonawca otrzyma maksymalnie 10 pkt w 
następujący sposób: 
 W przypadku wskazania  
≤ 6 dni – Wykonawca otrzyma 10 pkt.  
7 dni - otrzyma 7 pkt.  
8-9 dni - otrzyma 5 pkt.  
10 dni - otrzyma 0 pkt.  
 
Ad c) Za termin wydrukowania i dostarczenia książeczki-oferty edukacyjnej Wykonawca otrzyma 
maksymalnie 10 pkt w następujący sposób: 
 W przypadku wskazania  
≤ 10 dni – Wykonawca otrzyma 10 pkt.  
11-12 dni - otrzyma 7 pkt.  
13 dni - otrzyma 5 pkt.  
14 dni - otrzyma 0 pkt.  
 
Ad d) Za termin wydrukowania i dostarczenia druków wizerunkowych Wykonawca otrzyma 
maksymalnie 10 pkt w następujący sposób: 
 W przypadku wskazania  
≤ 4 dni – Wykonawca otrzyma 10 pkt.  
5 dni - otrzyma 7 pkt.  
6 dni - otrzyma 5 pkt.  
7 dni - otrzyma 0 pkt.  
 
Zamawiający informuje, że w przypadku braku wpisania terminu wydrukowania i dostarczenia lub 
wskazania większej ilości dni w ofercie, niż wskazane powyżej, dla poszczególnych rodzajów druków, 
oferta zostanie uznana jako sprzeczna z treścią SIWZ.  
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Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium Termin wykonania zamówienia jednostkowego 
wynosi 40 pkt. i zostanie obliczona na podstawie zsumowania punktów uzyskanych  w poszczególnych 
rodzajach druków.  
 
 
14.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów 

uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach [Cena + Termin wykonania zamówienia 
jednostkowego] uzyska największą liczbę punktów. 

 
14.3. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, zgodnie z art. 91 ust. 4 

ustawy, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną. 
14.4.  Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona 

na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego.  
 
ROZDZIAŁ 15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY  
 
15.1. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje niezwłocznie 

wszystkich Wykonawców oraz zamieści informację o wyborze na stronie internetowej 
Zamawiającego.  

15.2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana  zostanie  
poinformowany odrębnym zawiadomieniem. 

15.3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

15.4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady 
współpracy uczestników postępowania. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia.  

15.5. Wykonawca przed zawarciem umowy złoży zamawiającemu oświadczenie, w zakresie 
zatrudnienia na okres wykonywania umowy osób wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, 
zgodnie z pkt 3.12.1 SIWZ.  Oświadczenie winno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
przedmiotem zamówienia czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

15.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 
Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
dokonywania ich ponownej oceny, chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 
1 uPzp. 

15.7. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jest osobą fizyczną nie 
prowadzącą działalności gospodarczej, zapisy umowy w sprawie zamówienia publicznego 
zostaną dostosowane dla takiej osoby. 

 
 
ROZDZIAŁ 16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
16.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w wysokości 9%  ceny całkowitej podanej w ofercie, zaokrąglone do pełnych setek w górę, 
przed podpisaniem umowy. 
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16.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: 

 w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego, 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

16.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania ostatniego 
zamówienia jednostkowego udzielonego w ramach niniejszej umowy i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. 

16.4. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez 
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo 
zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie 
Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 
ROZDZIAŁ 17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 
WARUNKACH.  

 
17.1. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy , zgodnie  

z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie 
wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki 
wprowadzenia przewidziano w punktach poniżej. 

17.2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą nastąpić na 
uzasadniony wniosek Wykonawcy / Zamawiającego w przypadkach: 
a) zmiany nazwy  na skutek połączenia, wniesienia przedsiębiorstwa, zmiany nazwy lub 

zmiana siedziby firmy, 
b) zmiany ceny w zakresie zmiany stawki  podatku od towarów i usług [VAT] wynikającej na 

skutek zmiany przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej  w zakresie mającym zastosowanie  do przedmiotu umowy o  wartość 
zmienionego w ten sposób podatku VAT, 

c) zmiany terminu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, 
d) zmiany na podstawie art.144 ust.1 pkt.3) ustawy Pzp tj. zmiany umowy spowodowana jest 

okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie, 

e) zmiany na podstawie art.144 ust.1 pkt.5) ustawy Pzp tj. zmiany, niezależnie od ich wartości, 
nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 ustawy PZP. 

ROZDZIAŁ 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.  
 
18.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.  

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 
5 uPzp.  

18.3. Środki ochrony prawnej regulują przepisy zawarte w dziale VI ustawy uPzp. 
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ROZDZIAŁ 19. INFORMACJE DODATKOWE. 
 
19.1. Zamawiający nie przewiduje sytuacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt  9  uPzp. 
19.2. W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego porozumiewania się drogą elektroniczną 

wskazuje się adres poczty elektronicznej zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 5: 
 biuro@muzeumemigracji.pl. 

19.3. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
19.4. Załączniki do niniejszej SIWZ stanowią następujące wzory: 

1) Opis przedmiotu zamówienia, 
2) Formularz ofertowy, 
3) Formularz cenowy, 
4) Oświadczenie w zakresie braku wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, 
5) Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, 
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego,  
7) Wykazu wykonanych zamówień, 
8) Oświadczenie o niewydaniu prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne,  

9) Oświadczenie o niewydaniu orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania 
się o zamówienie publiczne, 

10) Wzór umowy. 

mailto:biuro@muzeumemigracji.pl

