
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
NA USŁUGĘ NAŚWIETLANIA, DRUKU, OPRAWY I DOSTAWY PUBLIKACJI

NR SPRAWY: OIWa - 2800 – 6/16

1. Nazwa i adres zamawiającego
Instytut Pamięci Narodowej 

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Warszawie

Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie  udzielone  będzie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  poniżej  kwot  określonych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) –  
dalej zwaną „ustawą Pzp”.
W  kwestiach  nieuregulowanych  w  niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  zastosowanie  mają  
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Opis przedmiotu zamówienia
CPV 79.82.00.00-8 – Usługi związane z drukowaniem
CPV 79.82.30.00-9 – Usługi drukowania i dostawy
Przedmiotem zamówienia jest naświetlenie, druk, oprawa i dostawa publikacji: 
„Powiat  Ostrów  Mazowiecka  w  pierwszej  dekadzie  rządów  komunistycznych” w  ilości  1000  egzemplarzy, 
zgodnie ze specyfikacją techniczną, określoną w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby usługa naświetlania,  druku i oprawy zostały wykonane w nieprzekraczalnym terminie 
18  dni od  przekazania  przez  zamawiającego  kompletnych  materiałów  wykonawcy  –  zgodnie  z  wymogami 
określonymi w specyfikacji technicznej (załącznik nr 6 do SIWZ).
Przedmiot  zamówienia  będzie  dostarczony  do  miejsca  na  terenie  Warszawy wskazanego  przez  zamawiającego. 
Transport towaru oraz wniesienie na miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika zamawiającego będzie re-
alizowane przez wykonawcę na jego koszt i ryzyko.

5.  Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełnienia  tych 
warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca bę-

dzie spełniał warunek jeżeli wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania 
(10.2013 r. –10.2016 r.)  min. 2 zamówienia, polegające na naświetlaniu, druku, oprawie i dostawie 
książek w nakładzie min. 1000 egzemplarzy każde;

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. 5. 1. 2) niniejszej 
SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączą-
cych go z nim stosunków prawnych, 

3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. 5.2. niniejszej SIWZ wy-
stąpi 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.

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

5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyza-

cyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 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);

2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych;

3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione 
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art.17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, 
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania;

6. Wykaz oświadczeń   lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu   
oraz brak podstaw wykluczenia
1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ 

oraz braku podstaw wykluczenia, wykonawca złoży oświadczenia z wykorzystaniem wzorów – załącznik nr 2 
i 3 do SIWZ 

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 oświadczeniach, o których mowa w rozdz. 6. pkt 1 niniejszej SIWZ.

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 oświadczeniach, o których mowa w rozdz. 6. 
pkt 1 niniejszej SIWZ.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp  może wezwać wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie wyznaczonym,  nie krótszym niż 5 dni, aktual-
nych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  
upływem terminu składania ofert,

b) wypełniony wykaz zamówień stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ zawierający informacje dotyczące 
min. 2 (dwóch) usług polegających na naświetlaniu, druku, oprawie i dostawie książek, w nakładzie 
min. 1000 egzemplarzy każde,  wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert  (10.2013 r. –10.2016 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, 
z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów  na  rzecz  których  usługi  zostały 
wykonane oraz załączeniem dowodów, czy te usługi zostały wykonane należycie.
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Dowodami  o  których  mowa  powyżej,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów 
z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów,  
jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  oraz  form,  w  jakich  te  dokumenty  mogą  być 
składane, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi  
były  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca 
nie jest           w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenia wykonawcy.

5. 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     przynależno  -  
ści     do     tej     samej     grupy     kapitałowej,     o     której     mowa     w     art.     24     ust.     1     pkt     23     ustawy     Pzp,     stanowiące załącznik 
nr 7 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
UWAGA: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp złożone     wraz     z     ofertą   jest oświadczeniem przedwczesnym i nie niesie 
ze sobą skutków prawnych.

7.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz  przekazywania 
oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Dopuszcza  się  możliwość  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów  za  pośrednictwem  faksu  –  22 860  70  18 
lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  anna.osipacz@ipn.gov.pl,  jednak każdorazowo taka czynność musi  być 
niezwłocznie potwierdzona na piśmie pod rygorem nieważności.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
- w sprawach proceduralnych – Anna Osipacz,
- w sprawach merytorycznych – Monika Noszczak.

8. Wymagania dotyczące wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:  600,00 zł (słownie: sześćset złotych)
2. Forma wadium:

Wadium może być wniesione wyłącznie w następujących formach:
1. pieniądzu,
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. w 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  (Dz. U. Nr 109, poz. 
1158, z poźn. zm.).
Wszelkie  rozliczenia  związane  z  realizacją zamówienia  publicznego  którego  dotyczy  niniejsza  SIWZ 
dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).
Wadium wnoszone  w innej  niż pieniądz  formie  musi  posiadać ważność co  najmniej  do  końca  terminu 
związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
Złożone poręczenie  lub gwarancja  muszą zawierać w swojej treści  zobowiązanie  banku (instytucji 
ubezpieczeniowej)  do  nieodwołalnego  i  bezwarunkowego  zapłacenia  kwoty  zobowiązania 
na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, we wszystkich przypadkach, o których mowa 
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wypłata z gwarancji nie może być uzależniona od zgłoszenia  żądania wypłaty za pośrednictwem banku 
Zamawiającego,  który  to  bank potwierdzi,  że  podpisy  na  żądaniu  wypłaty  zostały  złożone  przez  osoby 
upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego: 
NBP o/ w Warszawie 49 1010 1010 0094 9413 9120 0000
Wadium  wnoszone  w  innych  dopuszczonych  przez  zamawiającego  formach należy  złożyć 
w  oryginale  w  Referacie  Prawno  –  Organizacyjnym  Oddziału  IPN  w  Warszawie,  pok.  nr  1020, 
przy ul. Stawki 2.

4.Termin wniesienia wadium.
Wadium  należy  wnieść przed  upływem  terminu  składania  ofert,  przy  czym  wniesienie  wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy 
przed  upływem  terminu  składania  ofert  kwota  wniesionego  wadium  będzie  na  koncie  bankowym 
Zamawiającego. Zaleca si  ę  , aby kopi  ę   dowodu wniesienia wadium zał  ą  czy  ć   do oferty.  
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5. Pozostałe informacje dotyczące wadium
Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust.1-2 ustawy Pzp.
Zamawiający  żąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  wykonawców,  którym  zwrócono  wadium 
na  podstawie  art.  46  ust.  3,  jeżeli  w  wyniku  rozstrzygnięcia  odwołania  jego  oferta  została  wybrana 
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy Pzp.

9. Termin związania ofertą
Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ .
2. Każdy wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

Wypełniony  druk  oferty  traktowany  będzie  jako  jednoznaczne  wyrażenie  woli  realizacji  zamówienia 
przez wykonawcę.

4. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie, na której musi widnieć nazwa i adres wykonawcy, a także 
musi być oznaczona w następujący sposób:

„Oferta - przetarg nieograniczony: OIWa-2800-6/16,
nie otwierać przed 27.10.2016 r. godz. 10.00”

5. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymienione w rozdz. 6 niniejszej SIWZ.
6. Ofertę  należy napisać  w języku polskim w sposób trwały  (na  maszynie  do pisania,  komputerze,  długopisem 

lub nieścieralnym atramentem).
7. Oferta winna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy lub pełnomocnika. Umocowanie 

osób  podpisujących  ofertę  musi  bezpośrednio  wynikać  z  dokumentów  potwierdzających  status  prawny 
wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).  
Jeżeli  umocowanie  nie  wynika  wprost  z  powszechnie  dostępnych  dokumentów,  do  oferty  należy  dołączyć 
oryginał  lub  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  przez  notariusza  kopię  stosownego  pełnomocnictwa 
wystawionego przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.                 

8. Każda  zapisana  strona  oferty  wraz  z  załącznikami  winna  być  zszyta  w  całość,  ponumerowana  kolejnymi 
numerami (z wyłączeniem stron czystych, bez nadruku, które nie muszą być ponumerowane) i parafowana przez 
osobę podpisującą ofertę wraz z wszelkimi miejscami, w których wykonawca naniósł zmiany.

11.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami określonymi w pkt 10 SIWZ – należy złożyć osobiście  

lub przesłać pocztą na adres zamawiającego:

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

ODDZIAŁ W WARSZAWIE
Referat Prawno-Organizacyjny (pok. 1020)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

ZAMAWIAJĄCY  NIE  PONOSI  ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZA  OFERTY  ZŁOŻONE  W  INNYM 
MIEJSCU NIŻ WSKAZANE POWYŻEJ.

2. Ofertę  należy  złożyć  w  biurze  Zamawiającego  określonym  w  pkt  11a  do  godziny  9:30 
dnia  27.10.2016  r.. Za  moment  faktycznego  złożenia  oferty  przyjmuje  się  fakt  jej  fizycznego  złożenia 
za  potwierdzeniem  w  Referacie  Prawno  -  Organizacyjnym  zamawiającego  (pok. nr 1020),  ul.  Stawki  2, 
w Warszawie lub otrzymania przesyłki pocztowej przez Zamawiającego.

3. Wykonawca może, przed terminem składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Ofertę złożoną po terminie wyznaczonym do składania ofert, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie 

zwraca się bez jej otwierania.
5. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  biurze  zamawiającego:  IPN-KŚZpNP  Oddział  w  Warszawie,  ul.  Stawki  2 

w pok. 1020 w dniu 27.10.2016 r.  o godzinie 10.00 
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12. Opis sposobu obliczenia ceny
W  cenie  oferty  należy  uwzględnić  wszystkie  koszty  realizacji  zamówienia,  w  tym  koszt  wykonania  usługi 
wymienionej w pkt 3 SIWZ, opakowania zabezpieczającego książki przed uszkodzeniem, koszt transportu z miejsca 
wykonania  usługi  do miejsca  wskazanego przez  zamawiającego,  na terenie  Warszawy i   wniesienia  na  miejsce 
wskazane przez upoważnionego pracownika zamawiającego.
Cenę  oferty  należy  przedstawić  w  Formularzu  oferty  (załączniku  nr  1  do  SIWZ).  Wszystkie  ceny  powinny 
być  podane  w PLN,  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku  oraz  zawierać  w sobie  ewentualne  upusty  
proponowane przez wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 

13.  Opis  kryteriów, którymi  zamawiający będzie  się  kierował  przy wyborze  oferty  wraz z  podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
Zamawiający  przyjmuje  jako  kryteria  oceny  oferty  -  cenę  oferty  („C”)  –  60%,  jakość  („J”)  –  40%. 
Wartość procentowo-punktowa powyższych kryteriów obliczana będzie według następujących wzorów: 

1. Cena 60 %
              Cn

C = ----  x 60 
       Cb

C - ilość punktów za kryterium „cena” 
Cn – cena oferty najniższa spośród oferowanych
Cb – cena oferty badanej 

2. Jakość 40 %
              Jb

J = ----  x 40 
       Jn

J- ilość punktów za kryterium „jakość” 
J b – ilość punktów przyznana za jakość oferty badanej
J n – ilość punktów przyznana za jakość oferty z najwyższą ilością punktów jakościowych spośród oferowanych

Ocena ofert w tym kryterium będzie dokonana na podstawie próbek złożonych w postępowaniu wraz z ofertą. 

W przypadku składania oferty za próbkę niezbędną do oceny jakości uważa się książkę w formacie B5 z wkładką  
zdjęciową (1 szt.), wydrukowaną przez wykonawcę 

Złożone wraz ofertą próbki będą oceniane za pomocą niżej wymienionych cech/mierników*:
okładka – max 21 pkt

 zgodność formatu (niezgodny – 0 pkt, zgodny – 1 pkt)
 wkładka zdjęciowa (brak - 0 pkt, zachowana – 2 pkt)
 zadruk powierzchni: 

1. czystość druku (nieprawidłowe – 1 pkt, prawidłowe – 3 pkt)
2. ostrość konturów (nieprawidłowe – 1 pkt, prawidłowe – 3 pkt)
3. pasowanie barw (nieprawidłowe – 1 pkt, prawidłowe – 3 pkt)

 wykończenie powierzchni 
4. foliowanie powierzchni (nieprawidłowe – 1 pkt, prawidłowe – 3 pkt)
5. nierówność powierzchni (występuje – 0 pkt, nie występuje – 3 pkt)
6. zabrudzenia (występuje – 0 pkt, nie występuje – 3 pkt)

wkład – max 9 pkt
− okrojenie boków i marginesów (nieprawidłowe – 0 pkt, prawidłowe – 2 pkt)
− czystość nadruku (brak - 0 pkt, zachowana – 2 pkt)
− intensywność nadruku (nierównomierna – 0 pkt, równomierna – 2 pkt)
− pasowanie barw (brak - 0 pkt, zachowane – 3 pkt)

oprawa – max 10 pkt
− pęknięcia grzbietu (występują – 0 pkt, nie występują – 2 pkt)
− szycie (nieprawidłowe – 0 pkt, prawidłowe – 2 pkt)
− bigowanie (nieprawidłowe – 0 pkt, prawidłowe – 2 pkt)
− klejenie (nieprawidłowe – 0 pkt, prawidłowe – 2 pkt)
− kapitałka (nieprawidłowe – 0 pkt, prawidłowe – 2 pkt)
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Ad.(*) W przypadku braku możliwości oceny któregokolwiek z wyżej wymienionych właściwości /mierników, zostanie  
przyznane 0 pkt.

Suma punktów za poszczególne kryteria S = C + J 
Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wykonawca  winien  się  stawić  w  terminie  i  miejscu  wyznaczonym  przez  zamawiającego,  wskazanym 
w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawca może wnioskować o wyznaczenie innego termi-
nu.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w terminie wskaza-
nym  w  zawiadomieniu,  zamawiaj  ą  cy  wybierze  ofert  ę   najkorzystniejsz  ą   spo  ś  ród  pozostałych  ofert  , 
bez  przeprowadzania  ich  ponownej  oceny  chyba,  że  zachodzą przesłanki  do  unieważnienia  postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.   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.
Wszelkie  zobowiązania  wynikające  z  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  a  spoczywające  na  wykonawcy 
oraz zamawiającym zawiera wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ. 

17.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku  postępowania 
o udzielenie zamówienia
Środki  ochrony  prawnej  przysługujące  wykonawcy  i  innym  uczestnikom  postępowania  szczegółowo  określone 
zostały w Dziale VI, Rozdział 1 i 2 ustawy Pzp.

18.   Opis i liczba części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający 
przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20.     Informacje  o  przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających,  o  których  mowa  w art.  67  ust.  1   
pkt 6 i 7 ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

21.   Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą odpowiadać   
oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający wyklucza składanie ofert wariantowych.

22.   Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli  zamawiający dopuszcza   
porozumiewanie się drogą elektroniczną

email: anna.osipacz@ipn.gov.pl
www.ipn.gov.pl

23.   Informacje  dotyczące  walut  obcych,  w  jakich  mogą  być  prowadzone  rozliczenia  między   
zamawiającym a wykonawcą

Nie dotyczy.

24. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.
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25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26. Udział podwykonawców 
Jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy  
Pzp wskazuje część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
Wykonawca  może  polegać na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach  zdolnych 
do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić zamawiającemu, 
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

25. Załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - Wzór umowy,
Załącznik nr 5 – Wykaz zamówień
Załącznik nr 6 – Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 7 - Oświadczenie w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp

  ZATWIERDZAM   NIE ZATWIERDZAM

Uwagi:

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

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

......................................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego)

Podpisy członków komisji przetargowej:

1. Przewodniczący  Norbert Śluzek ………………………………………

2. Zastępca Przewodniczącego       Monika Noszczak……………………………………..

3. Sekretarz        Anna Osipacz …………………………………………

4. Członek Komisji     Kazimierz Krajewski……………………………………..

Radca Prawny ……………………………………………….

Główny Księgowy …………………………………………..

OIWa-2800-6/16



Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
   

 ………………….. dnia…………………..r.
nazwa (firma) wykonawcy
.......................................................................................................................................................
adres wykonawcy ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
adres korespondencyjny wykonawcy (jeżeli jest inny niż ww. adres siedziby)……………..….
……………………………………………………………………………………………………
nr NIP ........................................................ Regon ................................................................
nr tel. ......................................................... nr faks.  .............................................................
e-mail: ……………………………………………………………………………………………

1) Przedmiot zamówienia i cena oferty
1.1  Oferujemy wykonanie  usługi  naświetlania,  druku,  oprawy i  dostawy  publikacji,  zgodnie  z  warunkami 
określonymi  w specyfikacji technicznej (załącznik nr 6 do SIWZ), której wartość wynosi:

łączna wartość brutto …………………………(słownie: …………………………………..) 

stawka podatku VAT: …… %

 w tym:

Lp.
Tytuł roboczy publikacji będącej 

przedmiotem zamówienia 
(naświetlenia, druku, oprawy i dostawy)

Nakład J.m. cena jednostkowa 
brutto

Wartość Brutto
(kol.3 x kol.5)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.
„Powiat Ostrów Mazowiecka  
w pierwszej dekadzie rządów 

komunistycznych”
1000 egz.

UWAGA: Cena obejmuje opakowanie zabezpieczające książki przed uszkodzeniem, koszt transportu z miejsca wykonania  
usługi  do  miejsca  wskazanego  przez  zamawiającego,  na  terenie  Warszawy  i  wniesienia  na  miejsce  wskazane  przez  
upoważnionego pracownika zamawiającego. 

1.2. Druk publikacji będziemy wykonywać techniką: (niepotrzebne skreślić)
− druku offsetowego*
− druku cyfrowego*

1.3. Wykonanie przygotowalni będziemy wykonywać metodą: (niepotrzebne skreślić)
- system CTP: impozycja + wykonanie wydruków*
- diapozytywy + impozycja + wykonanie ozalidów*

1.4.  Zapewnimy  wykonanie  próby  kolorów  okładki  oraz  4  stron  z  objętości  publikacji: 
cromalin / matchprint/ ozasol / proof cyfrowy z certyfikatem*  (niepotrzebne skreślić)

1.5.  Zapewnimy  wykonanie  i  dostawę  5  egzemplarzy  sygnalnych  publikacji  ponad  nakład, 
w celu sprawdzenia jakości.

2) Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  i  uznajemy  się 
za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 

3) Oświadczamy,  że  niniejsze  zamówienie  zrealizujemy  w  nieprzekraczalnym  terminie  18  dni 
od przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy.
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4) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych  
warunków zamówienia.

5) Oświadczamy, że wadium w wysokości …………………PLN (słownie: ……………………………złotych), 
zostało  wniesione  w  dniu  .............................................................,  w  formie:  …..
……..............................................................................;

6) Prosimy  o  zwrot  wadium (wniesionego  w  pieniądzu),  na  zasadach  określonych  w  art.  46  ustawy  PZP, 
na następujący rachunek: …...………………..................................................................................................…;

7) Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ powierzyć podwykonawcy (niepotrzebne skreślić).

Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom

8) Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas  
zaakceptowany  i  zobowiązujemy  się  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  na  wyżej  
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9) Oświadczamy,  że  oferta  nie  zawiera  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące  
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie 
zawarte są w następujących dokumentach: (niepotrzebne skreślić)

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

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

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

10) Osobą upoważnioną (od strony Wykonawcy) do realizacji przedmiotu zamówienia jest:
……………………………………………………………………………………………………..
tel. …………………………………………….. fax. …………………………………………………

11) Załącznikami do niniejszej oferty są:

           1........................................................
            2........................................................
            3........................................................
            4........................................................
            5........................................................
            ….........................................................
            …..........................................................

            

…………………………………………………
Podpis i pieczęć

osoby upoważnionej do reprezentacji
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Załącznik nr 2 do SIWZ
...............................................

(pieczęć firmowa)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych, 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

........................................................................................................................................
(nazwa wykonawcy)

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  na  usługę  naświetlania, 
druku,  oprawy i dostawy publikacji (OIWa-2800-6/16) w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy 
oświadczam, iż:                

- spełniam określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu;

lub opcjonalnie (wypełnić tylko w przypadku, kiedy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów)
- w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 

polegam  na  zasobach  następującego/ych  podmiotu/ów:  ………...……………………………………………, 
w  następującym  zakresie:  …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  niniejszym  oświadczeniu  są  aktualne  
i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

............................., dn. ..........................

                   ...................................................................
Podpis i pieczęć

osoby upoważnionej do reprezentacji
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Załącznik nr 3 do SIWZ
...............................................

(pieczęć firmowa)
Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych, 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

........................................................................................................................................
(nazwa wykonawcy)

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  na  usługę  naświetlania, 
druku,  oprawy i dostawy publikacji (OIWa-2800-6/16) w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy 
oświadczam, iż 

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 
ust. 5 ustawy Pzp.

lub opcjonalnie (wypełnić tylko w przypadku, kiedy zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania
- zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-
14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp  
podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

*Opcjonalnie (wypełnić tylko w przypadku, kiedy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów):

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………  (podać  
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

*Opcjonalnie (wypełnić tylko w przypadku, kiedy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia  
podwykonawcy/om niebędącego/ym podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca):

Oświadczam,  że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów,  będącego/ych podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….
……………………………………………................................................................................................................
.................................................................... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG),                                nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie  
zamówienia.

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  niniejszym  oświadczeniu  są  aktualne  
i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

............................., dn. ..........................
                   ...................................................................

Podpis i pieczęć
osoby upoważnionej do reprezentacji
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Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA 

zawarta w dniu   ………………….. 2016 r. w Warszawie

pomiędzy:
Instytutem Pamięci  Narodowej –  Komisją  Ścigania Zbrodni  przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział 
w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, Pl. Krasińskich 2/4/6, posiadającym NIP: 525-24-12-957,  zwanym 
dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez DYREKTORA ODDZIAŁU – Jerzego Eislera
a
……………………………………………….  posiadającą/ym  NIP:……………………,  z  siedzibą 
w  ……………………………………,  zarejestrowaną/ym,  w  ………………………….. 
pod nr………,  zwaną/ym dalej „WYKONAWCĄ”, którą/ego reprezentuje ………………… – ……………….

w  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przeprowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego (OIWa-2800-6/16), zgodnie z art.  39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie (dalej: „zamówienie”), którego 
przedmiotem  jest  naświetlenie,  druk,  oprawa  i  dostawa  publikacji:  „Powiat  Ostrów  Mazowiecka  
w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych”  w ilości 1000 egzemplarzy, zwaną odpowiednio dalej 
„publikacją”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi naświetlenia, druku, oprawy i dostawy publikacji  
w  terminie  18  dni  kalendarzowych,  licząc  od  daty  akceptacji  przez  zamawiającego  ostatecznych 
materiałów do druku, o której mowa w § 3 ust. 7 umowy.  

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  zamówienie  zgodnie  ze  specyfikacją  techniczną,  określoną 
w załączniku nr 6 do SIWZ. 

4. Postanowienia SIWZ wraz z załącznikami stanowią integralną część niniejszej umowy

§ 2

Zamawiający oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do publikacji wymienionej w §1. 

§ 3

1. W ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, zamawiający przekaże wykonawcy materiały niezbędne 
do wykonania zamówienia w formie plików graficznych, drogą elektroniczną, na adres wskazany przez 
wykonawcę.

2. W terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania przez zamawiającego plików graficznych, wykonawca 
dokona  ich  sprawdzenia  pod  kątem  przygotowania  do  druku  i  prześle  ewentualne  uwagi  w  celu 
dokonania poprawek przez zamawiającego.

3. Wykonawca  przedstawi  w  biurze  zamawiającego  –  Warszawa,  ul.  Stawki  2,  do  akceptacji  próby 
kolorów okładki  oraz  4  stron  z  objętości  publikacji:  cromalin  /  matchprint/  ozasol/proof  cyfrowy 
z  certyfikatem  publikacji  określonej  w  §  1.  W  przypadku  braku  akceptacji  przez  zamawiającego  
przedstawionych ww. materiałów, wykonawca na własny koszt dokona niezbędnych zmian.

4. Przed przystąpieniem do produkcji  wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedstawienia  zamawiającemu 
do akceptacji próbnych materiałów do druku publikacji.

5. Zamawiający zobowiązuje się do akceptacji drogą elektroniczną (e-mail) w terminie 2 dni roboczych  
od dnia otrzymania gotowych materiałów do druku od wykonawcy. Następnie zaakceptowane wydruki 
prześle pocztą. 

6. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  akceptacji  materiałów  przy  maszynie  drukarskiej 
przed skierowaniem utworu do druku. 

7. Wykonawca przystąpi do wykonania zamówienia w dniu uzyskania ostatecznej akceptacji materiałów 
gotowych  do  druku  przez  zamawiającego.  Akceptacja  drogą  elektroniczną  (e-mail)  jest  podstawą 
do rozpoczęcia druku.

8. Nadzór autorski będzie sprawowany przez autora publikacji.
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9. Przed dostarczeniem całego nakładu publikacji  wykonawca  zobowiązany jest  przedstawić w biurze 
zamawiającemu  (Warszawa,  ul.  Stawki  2)  do  akceptacji  5  egzemplarzy  sygnalnych  utworu. 
W przypadku wykrytych wad, wykonawca dokona odpowiednich poprawek.  Wykonawca dostarczy 
cały  nakład  bez  wad  dopiero  w momencie  zaakceptowania  przedstawionych  wcześniej 
egzemplarzy sygnalnych.

10. Przedmiot  zamówienia  będzie  dostarczony  do  miejsca  na  terenie  Warszawy  wskazanego 
przez zamawiającego. Transport towaru oraz wniesienie na miejsce wskazane przez upoważnionego 
pracownika zamawiającego będzie realizowane przez wykonawcę na jego koszt i ryzyko.

11. Wykonawca  zapewni  takie  opakowanie  publikacji,  jakie  jest  wymagane,  by  nie  dopuścić 
do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu, a także na każdym opakowaniu  
umieści tytuł publikacji i liczbę sztuk w paczce.

12. Odbiór przedmiotu zamówienia przez zamawiającego potwierdzony będzie podpisaniem przez niego 
Protokołu odbioru ilościowego w dniu dostarczenia publikacji.

13. Prawidłowość  wykonania  zamówienia  zostanie  potwierdzona  podpisaniem  Protokołu  odbioru 
jakościowego, które nastąpi w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia publikacji, o którym mowa w ust.12.

14. Wzory Protokołów odbiorów: ilościowego i jakościowego zawarte są w załączniku nr 1 do Umowy.
15. W przypadku stwierdzenia wad przez zamawiającego w wykonanym zamówieniu, wykonawca usunie 

wady na własny koszt w terminie 7 dni od wezwania przesłanego drogą elektroniczną na adres e-mail  
wykonawcy.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie 
brutto w wysokości: ……………. zł (słownie złotych: ……………..….), w tym ……. % podatku VAT.

2. Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  zawiera  wszelkie  koszty  wykonawcy  związane  z  realizacją  
przedmiotu umowy, w tym koszty opakowania, transportu książek.

3. Strony postanawiają,  że  płatność  będzie  następowała  po  dostawie  nakładu  niewadliwych  utworów, 
w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  przez  zamawiającego  faktury,  prawidłowo  wystawionej  
po podpisaniu Protokołu odbioru ilościowego i jakościowego.

4. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wykonawcy, wskazany w treści faktury.

§ 5

W przypadku  stwierdzenia  wad w wyprodukowanych  i  dostarczonych  przez  wykonawcę  publikacji  
w  okresie 12 miesięcy licząc od daty podpisania Protokołu odbioru jakościowego, Strony uzgadniają  
następującą procedurę reklamacyjną:
a) w razie dostarczenia przez wykonawcę wadliwych egzemplarzy w ilości nieprzekraczającej 3% 

nakładu  określonego  w  §  1  ust.  1,  zamawiającemu  przysługuje  prawo  zwrotu  tychże  
egzemplarzy,  a wykonawca pomniejszy wartość faktury o kwotę równą wartości  wadliwych 
egzemplarzy oraz wystawi fakturę korygującą,

b) w razie dostarczenia przez wykonawcę wadliwych egzemplarzy w ilości przekraczającej 3% 
nakładu określonego w § 1 ust. 1, wykonawca zobowiązany jest na żądanie w ciągu 14 dni do  
nieodpłatnego  wyprodukowania  i  dostarczenia  egzemplarzy  wolnych  od  wad, 
do magazynu zamawiającego, określonego w § 3 ust. 10.

§ 6

1. W przypadku opóźnienia dostawy w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 2 umowy, wykonawca 
zostanie obciążony karą umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni, zamawiający będzie miał prawo 
do  odstąpienia  od  umowy  i  obciążenia  wykonawcy  karą  umowną  w  wysokości  20%  wartości  
wykonanego z opóźnieniem lub niewykonanego w ogóle przedmiotu umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wykonawca zapłaci 
zamawiającemu  karę  umowną  w wysokości  20%  wartości  brutto  umowy  i  nie  ma  prawa  żądania 
jakiegokolwiek odszkodowania.

4. Zamawiający ma prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy.
5. Zamawiający  ma  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości  rzeczywiście 

poniesionej szkody.
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6. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawca ma obowiązek następnego dnia roboczego zwrócić 
i dostarczyć nieodpłatnie zamawiającemu otrzymane materiały.

§ 7

1. Upoważnionym przez zamawiającego do sprawowania nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy 
w zakresie odbioru jakościowego i ilościowego będzie Pan Tomasz Łabuszewski, tel.  22 860 70 32 
lub osoba posiadająca pisemne upoważnienie Dyrektora Oddziału IPN.

6. Wykonawca udostępni osobie, o której mowa w ust. 1 wgląd do materiałów na każdym etapie realizacji  
umowy.

7. Przedstawicielem wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy jest: 
Pan/i……………………………………, tel………………………………..

§ 8

W  przypadku  sporu  stron,  będzie  on  rozstrzygany  przez  sąd  powszechny  właściwy  dla  siedziby 
zamawiającego.

§ 9

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy,  
pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
3. Umowa  może  być  zmieniona  w  zakresie  ceny  oferty  tylko  wówczas,  gdy  wskutek  okoliczności, 

które nie były znane zamawiającemu w chwili ogłoszenia zamówienia, ulegnie zmianie objętość utworu 
określona  w  specyfikacji  technicznej  (załącznik  nr  6  do  SIWZ).  Ww.  zmiana  ceny  będzie 
proporcjonalna  do  zmiany  kosztów wykonania  zamówienia  bezpośrednio  wynikających  ze  zmiany 
objętości utworu.

4. W kwestiach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron

......................................                                      .......................................
ZAMAWIAJĄCY                                              WYKONAWCA
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Załącznik nr … do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWEGO

po merytorycznym uzupełnieniu przez Wykonawcę, protokół wraz z fakturą zostanie przekazany Zamawiającemu

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO

Potwierdzam przyjęcie na magazyn publikacji:

……………………………………………………………………. w ilości …………… egzemplarzy

Odbioru ilościowego dokonali po stronie: 

- Zamawiającego …………………………………………………………………………………..
data i podpis

- Wykonawcy: …………………………………………………………………………………..
data i podpis

PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOSCIOWEGO

W trakcie oceny dokonanej na podstawie 10 losowo wybranych egzemplarzy utworu stwierdzono:
Wady dopuszczalne

Wady dyskwalifikujące

Wnioski:

Do oceny wykorzystano normy poligraficzne.

Odbioru jakościowego dokonali po stronie: 

- Zamawiającego …………………………………………………………………………………..
data i podpis

- Wykonawcy: …………………………………………………………………………………..
data i podpis
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Załącznik nr 5 do SIWZ
...............................................

(pieczęć firmowa)

WYKAZ ZAMÓWIEŃ 

........................................................................................................................................
(nazwa wykonawcy)

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  na  usługę  naświetlenia,  druku, 
oprawy i dostawy publikacji (OIWa-2800-6/16) oświadczam, że spełniam wymagania art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Pzp tj.  posiadam niezbędną wiedzę i  doświadczenie, poprzez wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed  
dniem  wszczęcia  niniejszego  postępowania  udzielenia  zamówienia  usług  (min.2)  polegających 
na naświetlaniu, druku, oprawie i dostawie publikacji  ,    w nakładzie min. 1000 egzemplarzy każde, zgodnie 
z poniższym wykazem.

l.p. Wartość wykonanych usług Przedmiot wykonanych usług Daty wykonania usług Odbiorca
1.

Nakład:
2.

Nakład:
…

Nakład:

W załączeniu – dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane   należycie  .

............................., dn. ..........................
          ...

................................................................
Podpis i pieczęć

osoby upoważnionej do reprezentacji
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonanie usługi naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji

Powiat Ostrów Mazowiecka w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych, red. K. Krajewski

1. Nakład: 1000 egzemplarzy
2. Objętość: łącznie 816 str.

a) wkład tekstowy – 784 str.
b) wkładka zdjęciowa – 32 str.

3. Format książki – B5
a) wkład książki netto – (165 x 235 mm)

4. Kolorystyka:
a) wkład tekstowy (1 + 1)
b) wkładka zdjęciowa (4 + 4)
c) oklejka (4 + 0), CMYK

5. Surowce:
1. wkład tekstowy – papier offsetowy 80 g/m2 (wytwórnie papieru Kostrzyn lub Kwidzyn)
2. wkładka zdjęciowa – kreda błyszcząca biała 135 g/m2

3. oklejka – kreda matowa 150 g/m2 + folia matowa, lakier wybiórczy UV
4. wyklejki – papier offsetowy 170 g/m2 (bia y)ł
5. kapitałka – biała

6. Oprawa:
a) twarda, jednorodna, foliowana, wkład składkowy szyty, grzbiet zaokrąglony, pasek 

wzmacniający grzbiet
7. Technika druku: 

a)  wkład  tekstowy:  offset  arkuszowy,  dwustronny  lub  w  przypadku  druku  cyfrowego  druk 
arkuszowy, dwustronny 
b) okładka i  wyklejka: offset  arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego druk 
arkuszowy, jednostronny 

8. Wykonanie przygotowalni: Zamawiający dopuszcza dwie techniki wykonywania przygotowalni:
a) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
b) diapozytywy + impozycja + wykonanie ozalidów

9. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol
10. Wykonanie 5 egzemplarzy sygnalnych ponad nakład tytułu książki (jakość techniczna egzemplarzy 
sygnalnych ma dokładnie odwzorowywać jakość techniczną całego nakładu, od oceny jakości technicznej  
egzemplarzy sygnalnych będzie uzależnione przyjęcie całego nakładu – 1000 egzemplarzy książki   Powiat   
Ostrów Mazowiecka…)
11.  Termin  realizacji:  18  dni  od  daty  przekazania  przez  Zamawiającego  kompletnych  materiałów 
Wykonawcy
12. Książka posiada numer ISBN
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UWAGA: niniejsze oświadczenie wraz z ewentualnymi załącznikami
składa każdy     Wykonawca   

w terminie 3 dni od opublikowania na stronie internetowej informacji, o których mowa 
w rozdziale 6  pkt 5 SIWZ, bez wezwania Zamawiającego

Załącznik nr 7 do SIWZ
...............................................

(pieczęć firmowa)

Oświadczenie
o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

........................................................................................................................................
(nazwa wykonawcy)

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  na  usługę  naświetlania,  druku,  
oprawy i dostawy publikacji (OIWa-2800-6/16) oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, iż: 

1) należę do grupy kapitałowej (*)

2) nie należę do grupy kapitałowej (*)

(*) – niepotrzebne skreślić

W  przypadku  gdy  Wykonawca  należy  do  grupy  kapitałowej  zobowiązany  jest  złożyć  wraz  z  ofertą  listę  
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

............................., dn. ..........................
 

...................................................................
Podpis i pieczęć

osoby upoważnionej do reprezentacji
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