
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.muzeumgornictwa.pl

Zabrze: Świadczenie usług drukowania materiałów promocyjnych dla 

potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Numer ogłoszenia: 92624 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu , ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. 

śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług drukowania materiałów 

promocyjnych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług drukowania offsetowego, cyfrowego oraz dostawy materiałów promocyjnych tj.: druk 

książek, zaproszeń, plakatów, folderów, informatorów, kartek świątecznych, banerów, publikacji etc. 

Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do wyczerpania środków finansowych na 

realizację powyższego zadania lub do 31 grudnia 2015r., sukcesywnie na podstawie składanych 

zamówień. Terminy realizacji zleceń szczegółowych i ich dostarczenia do Zamawiającego zgodnie z 

opisem zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (część IV SIWZ) licząc od chwili 

złożenia przez Zamawiającego zamówienia przekazem internetowym w formacie PDF, JPG, TIFF na 

podany przez Wykonawcę adres mailowy lub serwer plików FTP. Miejscem dostarczenia wykonanych 

druków jest siedziba Zamawiającego. Zamówione druki powinny być dostarczone w dniach i godzinach 

pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00 na zasadzie 

wcześniejszego umówienia odbioru z osobą nadzorującą przedmiotową usługę. Do czasu odbioru 

wykonanych druków, ryzyko związane z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia 
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ponosi Wykonawca. Koszty dotyczące transportu oraz wszystkie pozostałe koszty związane z terminową i 

prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględnia w cenie oferty. Zamawiający w 

związku z możliwością zmniejszenia ilości druków, która może wyniknąć z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego ( zmniejszona ilość planowanych wydarzeń) zastrzega sobie możliwość nie wykupienia 

całej ilości poszczególnych rodzajów druków wskazanych w ofercie Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie 

przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zwiększenie ilości (nakładu) drukowanych materiałów promocyjnych w związku z realizacją większej 

ilości zdarzeń.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie 

przeprowadzona wg formuły: spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże nie mniej niż 3 

(trzy) wykonane główne usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych usług, każda o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł netto, w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia tj. polegających na druku oraz dostawie materiałów promocyjnych (np.: publikacja 
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książkowa, biletów, ulotek, plakatów, wizytówek, informatorów, kartek świątecznych etc.).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie 

przeprowadzona wg formuły: spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie 

przeprowadzona wg formuły: spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie 

przeprowadzona wg formuły: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie; 

� oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

� 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
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o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oferta, ponadto, musi zawierać: 1) Formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, 2) Kalkulacja 

ceny (część C wg Spisu zawartości oferty), 3) Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg 

Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, 4) Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca 

powierza Podwykonawcom (Załącznik nr 3.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, 

wypełniony odpowiednio lub z adnotacją (nie dotyczy), 5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 4), 2. Oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia musi ponadto zawierać: 1) wspólny formularz oferty wraz z 

oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), 

złożony w formie oryginału, 2) Wspólną kalkulację ceny (część C wg Spisu zawartości oferty), 3) Formularz 

- Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, przez 

każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu A) 5) wspólny Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca 

powierza Podwykonawcom (Załącznik nr 3.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, 

wypełniony odpowiednio lub z adnotacją (nie dotyczy), 6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 4), 7) pełnomocnictwo - do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
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udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: a) ustawowa 

zmiana stawki podatku VAT, której zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy; b) 

zmiany podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie 

warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ lub włączenie nowego podwykonawcy do 

realizacji zadania - za zgodą Zamawiającego, c) zmiana nazw, siedziby, numerów kont bankowych i innych 

danych identyfikacyjnych stron umowy; d) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad 

przedmiotem umowy; e) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, f) zmiany materiałów do 

druku, g) zmiany w terminach odbioru materiałów do druku, h) zmiany w terminie dostarczenia danego 

rodzaju druku, i) wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności; j) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku 

ograniczenia środków na realizacją zamówienia; k) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy 

pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi; l) ograniczenia przedmiotu 

zamówienia, w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.muzeumgornictwa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. nr 102..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2014 

godzina 10:00, miejsce: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze, 

Sekretariat pok. nr 102.
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IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: I. Termin wykonania zamówienia Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: w dniu 

podpisania umowy Termin zakończenia realizacji zamówienia: do wyczerpania środków finansowych na 

realizację powyższego zadania lub do 31 grudnia 2015 r., sukcesywnie na podstawie składanych 

zamówień. II.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. III. Jeżeli 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz. U. z 2013 poz. 231).: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji -

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2. Dokumenty, 

składane na potwierdzenie, że wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz 

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ust. 1 Rozporządzenia, (pkt 5.3. SIWZ) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 

w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4. Dokumenty sporządzone 

w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. IV. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać 

się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 

ustanawiają pełnomocnika - do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym 

złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo - reprezentowania w postępowaniu - w tym 

złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

V. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : 

spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje. 
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, 

potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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