Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa prasy na potrzeby KOWR OT w Koszalinie’’

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości
kwoty 144 000 euro

DYREKTOR
Krzysztof Nieckarz

.

§ 1. Nazwa i adres zamawiającego
Zamawiającym jest:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin
tel. 94 347 31 00; faks 94 343 36 95
NIP 527-281-83-55
adres e-mail: koszalin@kowr.gov.pl, adres internetowy: http://www.kowr.gov.pl
Godziny urzędowania Zamawiającego od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

§ 2.Tryb udzielenia zamówienia:
1) Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zwana
dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie
przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2) Postępowanie zarejestrowano pod nr KOS.WOP.SZP.260.34.2018
§ 2. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa prasy na potrzeby KOWR OT w
Koszalinie w roku 2019, którą Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać
Zamawiającemu do siedziby w Koszalinie przy ul. Partyzantów 15A

przez okres

obowiązywania Umowy.
2. Poprzez

„dostawę”

miesięczników,

Zamawiający

czasopism,

rozumie

magazynów

dostarczanie

oraz innych

dzienników,

wydawnictw

tygodników,

periodycznych,

zwanych dalej „prasą” w wersji papierowej, zgodnie z wykazem tytułów w Formularzu
cenowym, stanowiącym Załączniki nr 1 do formularza oferty oraz w Projekcie Umowy
stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
3. W

ramach

dostarczał/li

wykonania
prasę

zamówienia

codzienną

oraz

Wykonawca/cy
tytuły

będące

będzie/dą
periodykami

systematycznie
do

budynku

Zamawiającego zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Partyzantów 15A. Prasa będzie
dostarczana w pakietach w dniu jej wydania. Zamawiający wymaga, aby pakiety były
dostarczane do godziny 8:00.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianej
prasy w zakresie poszczególnych pozycji tzn. będzie uprawniony do zamawiania
niektórych tytułów prasowych w większej ilości egzemplarzy, aniżeli będzie to wynikało
z przedmiotu Umowy, a niektórych tytułów prasowych w mniejszej ilości egzemplarzy,
przy zachowaniu wynagrodzenia.

.

Zamawiający w trakcie trwania Umowy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych
tytułów prasowych lub zmniejszenia liczby zamawianych egzemplarzy poszczególnych
tytułów, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.
UWAGA: Ofertę należy złożyć na wszystkie pozycje wymienione w wykazie tytułów
objętych dostawą – w przeciwnym wypadku, tj.: pominięcia którejkolwiek z pozycji
wymienionych w formularzu ofertowym tabeli, zaoferowanie wartości „0,00 zł” lub
wpisanie „gratis” oferta zostanie odrzucona.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji
zamówienia określone są we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
6. Nazwa kodu opisujący przedmiot zamówienia
(CPV): 22.20.00.00-2 Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny
7. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw
(firm) podwykonawców.
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac
związanych z przedmiotem zamówienia.
9. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
§ 4. Termin wykonania zamówienia.
Czas trwania lub termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy (z datą
obowiązywania nie wcześniej niż od 02.01.2019r.) do dnia 31 grudnia 2019r.
§ 5. Warunki

udziału

w

postępowaniu

oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy

z postępowania.

UWAGA: Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.

nie podlegają wykluczeniu.

.

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę
na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23.
2) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
1.2.

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile to wynika z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie
ostatnich 3 lat wykonali lub nadal wykonują:
-

minimum

3

dostawy

odpowiadające

swoim

rodzajem

przedmiotowi

zamówienia tj. polegające na sukcesywnej dostawie prasy krajowej, z których
każda realizowana była przez okres co najmniej 6 miesięcy
Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie załączonego do oferty
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wg formuły spełnia/nie spełnia oraz na podstawie:
- wykazu wykonanych dostaw a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu dostawy, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.
Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub czy są
wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione
na podmiot na rzecz którego były realizowane a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów dowodem może być oświadczenie
wykonawcy.
2.

Zamawiający, może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w
inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.

.

3.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w § 5 ust. 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami

tych

podmiotów,

w

szczególności

przedstawiając

zobowiązanie

tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
5.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13-22.

6.

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

7.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

8.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego §, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w ust. 4 niniejszego §.

§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

.

1. Do oferty (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) każdy Wykonawca musi dołączyć
aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2
do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o
których mowa w § 6 ust. 1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu

wykazania

braku

istnienia

wobec

nich

podstaw

wykluczenia

z

udziału

w

postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniach o których
mowa w § 6 ust. 1 SIWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:
1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji zamiesza informację o tych podmiotach w oświadczeniach o których
mowa w § 6 ust. 1 SIWZ oraz
2) składa wraz z ofertą zobowiązanie, o którym mowa w § 5 ust. 5 SIWZ. Powyższe
zobowiązanie musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)

sposób

wykorzystania

zasobów

innego

podmiotu,

przez

wykonawcę,

przy

wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków

udziału

w

postępowaniu

dotyczących

wykształcenia,

kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą (patrz § 5 ust. 7 SIWZ). Przedmiotowe zobowiązanie (oświadczenie
podmiotu trzeciego), wykonawca składa w oryginale.
5.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie ze wzorem, który
stanowi załącznik nr 3 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.

.

6.

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 1
SIWZ,

lub

innych

dokumentów

niezbędnych

do

przeprowadzenia

postępowania,

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.

Jeżeli

wykonawca

pełnomocnictwa,

nie

złożył

zamawiający

wymaganych
wzywa

do

ich

pełnomocnictw
złożenia

w

albo

złożył

terminie

wadliwe

przez

siebie

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8.

W zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. (Dz. U. z 2015r., Poz. 1126) w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

§ 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z

wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1.

Postępowanie o udzielenie zamówienie, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w
ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zgodnie z art. 78 § 1 Kodeksu
cywilnego ,,Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczy złożenie
własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli’’.

2.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem:
1) Oferty - którą należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2) Oświadczeń dotyczących Wykonawcy, podwykonawców i innych podmiotów na
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wymienionych w § 6 SIWZ
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust.
2, 3 i 3a ustawy) – które należy złożyć w oryginale.
3) Zobowiązania podmiotu trzeciego o którym mowa w § 5 ust. 4 SIWZ, które należy
złożyć w oryginale
4) Pozostałe dokumenty wymienione w § 6 SIWZ - mogą być składane w oryginale lub
kserokopii poświadczonych (na każdej zapisanej stronie) „za zgodność z oryginałem”.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje w formie pisemnej odpowiednio
wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,

.

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
2.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział
Terenowy

w

Koszalinie

ul.

Partyzantów

15A,

75-411

Koszalin,

z

dopiskiem

,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE’’.
3.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę
drogą

elektroniczną

winny

być

kierowane

na

adres:zamowienia.publiczne.

koszalin@kowr.gov.pl lub faksem.
4.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę drogą elektroniczną lub faksem wymagają na żądanie każdej ze stron,
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

5.

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ww. pkt 1, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 1.
4) Pytania winny być skierowane na adres zamawiającego drogą pocztową, drogą
elektroniczną na adres zamowienia.publiczne.koszalin@kowr.gov.pl
5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści ją także na stronie
internetowej.
6) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający udostępnia na stronie
internetowej.
7) Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana
treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
8) W przypadku dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w
Biuletynie Zamówień Publicznych, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o

.

dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny
do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.
9) Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 8, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu,
wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w
postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach.
10) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. Przepis art. 38
ust. 4a ustawy stosuje się odpowiednio.
11) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze zmiany.
12) Nie przewiduje się zwoływania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
6.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

L.p.
1.

Imię i nazwisko
Anna Konfisz

Stanowisko służbowe
p.o. Kierownika Wydziału
(co do przedmiotu zamówienia)

2.
Agnieszka Sikora Gutowska

Specjalista Wydziału Organizacyjno –
Prawnego (co do procedury zamówienia
publicznego)

§ 8. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
§ 9. Termin związania ofertą.
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

.

3.

Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę na przedłużenie terminu związania ofertą
nie powoduje utraty wadium.

4.

Przedłużenie

okresu

związania

ofertą

jest

dopuszczalne

tylko

z

jednoczesnym

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5.

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 10. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, według
załączonego wzoru formularza oferty (stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ). Ofertę
stanowić będzie wypełniony formularz oferty z załącznikami.

2.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jeden komplet dokumentów tworzących ofertę.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
wykonawcę. Wszystkie kartki oferty należy zszyć, oprawić lub złożyć w innej formie
uniemożliwiającej ich rozsypanie.

3. Oferta musi zawierać:
1)

Wypełniony formularz oferty, zawierający wszystkie informacje zawarte we wzorze
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

2)

Oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,
wraz ze zobowiązaniem podmiotu oddającego wykonawcy do dyspozycji swoje zasoby
na potrzeby realizacji zamówienia.

3)

Pełnomocnictwo

w

przypadku

ustanowienia

przez

Wykonawcę

pełnomocnika,

oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego
kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do
czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w
szczególności do podpisania i złożenia oferty.
4)

W

przypadku

wspólnego

ubiegania się

o

udzielenie

zamówienia

przez

kilku

wykonawców – podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się
o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w oryginale lub notarialnie
potwierdzonej kopii.
5)

W

przypadku

polegania

na

zdolnościach

lub

sytuacji

innych

podmiotów

–

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 5.

.

4.

Formularz oferty winien być wypełniony, w sposób czytelny, na maszynie do pisania,
komputerze, nieścieralnym tuszem lub atramentem, bez wprowadzania modyfikacji poza
wypełnieniem

formularza

w

miejscach

do

tego

przeznaczonych.

W

przypadku

sporządzania oferty nie na druku formularza załączonego do SIWZ, należy zachować
jednolity układ oraz kolejność pełnego zakresu treści tego formularza.
5.

Wszystkie zapisane strony oferty (wypełniony formularz oferty z załącznikami) powinny
być ponumerowane w kolejności od nr 1 narastająco, poczynając od pierwszej strony
oferty poprzez wszystkie strony załączników, a informacja o liczbie zapisanych stron
winna być zamieszczona w wypełnionym formularzu ofertowym.

6.

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 w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7.
8.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - co, do których wykonawca
zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione muszą być oznaczone klauzulą:
„NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W
ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zmianami)” i załączone jako odrębna
część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.

7. Oferta winna być opakowana w sposób uniemożliwiający jej odczytanie przed otwarciem.
8.

Kompletną ofertę należy złożyć w 2 opakowaniach (zewnętrznym i wewnętrznym),
zaadresować do zamawiającego i każde opakowanie oznaczyć napisem:
Nazwa (firma)i adres
wykonawcy
Nazwa i adres Zamawiającego:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odział Terenowy w Koszalinie
ul. Partyzantów 15A
75-411 Koszalin
„ Dostawa prasy na potrzeby KOWR OT w Koszalinie’’
Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr KOS.WOP.SZP.260.34.2018 - nie otwierać
przed 03.10.2018 r. godz. 10:15

.

.
9. Na opakowaniu wewnętrznym należy także podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.
10. Opakowanie zewnętrzne nie może mieć oznakowań umożliwiających identyfikację
wykonawcy.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku innego sposób złożenia
i zabezpieczenia oferty przez Wykonawcę.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, modyfikacje, poprawki i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian
musi być złożone zgodnie z zasadami określonymi w powyższych ustępach § 10 SIWZ
przy oznaczeniu opakowania napisem „ZMIANA”.
Koperty

oznaczone

zapisem

„ZMIANA”

zostaną

otwarte

przy

otwieraniu

ofert

Wykonawców, którzy wprowadzili zmiany i po stwierdzeniu poprawności postępowania
dotyczącego dokonywania zmian zostaną dołączone do złożonych ofert.
13. Wykonawca może wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. Pisemne
powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu oferty wprowadzeniu zmian musi być złożone
zgodnie z zasadami określonymi w powyższych ustępach § 10 SIWZ przy oznaczeniu
opakowania napisem „WYCOFANIE OFERTY”.
14. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a)

jest niezgodna z ustawą;

b)

jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

c)

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;

d)

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e)

została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

f)

zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

g)

wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

h)

wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu
związania ofertą;

i)

wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
zamawiający żądał wniesienia wadium;

j)

oferta

wariantowa

zamawiającego;

nie

spełnia

minimalnych

wymagań

określonych

przez

.

k)

jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

l)

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

15. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Koszalinie ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin, w biurze podawczym,
parter do dnia 03.10.2018 r. godz. 10:00

2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Zamawiający zwraca ofertę,
która została złożona po terminie zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2
ustawy.
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2018 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie ul. Partyzantów 15 A,
75-411 Koszalin, w pokoju nr 2 parter – sala konferencyjna.

2) Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Otwarcie i ocena ofert.
1) Otwarcie ofert jest jawne.
2) Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
4) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego oferta
jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
5) Kolejność otwarcia ofert zgodna jest z kolejnością ich wpływu do Zamawiającego.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

.

5.

Jeżeli

w

niniejszym

postępowaniu

nie

można

będzie

dokonać

wyboru

oferty

najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub,
zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena całkowita oferty podana przez Wykonawcę ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką
Wykonawca chce uzyskać za wykonanie zamówienia dla zakresu określonego w opisie
przedmiotu zamówienia. Cena ta powinna obejmować wszelkie koszty związane z
prawidłowym wykonaniem całego przedmiotu zamówienia, w tym transportu czasopism do
miejsca realizacji zamówienia. Cena wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz
Cenowy stanowi podstawę do dokonania oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej oraz
maksymalny poziom wynagrodzenia z tytułu

realizacji Umowy. Faktyczny poziom

wynagrodzenia wynikał będzie z rzeczywistej ilości dostarczanej prasy. Zasady rozliczenia
określone zostały w § 4 Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Cena całkowita oferty podana przez Wykonawcę ma stanowić sumę iloczynów ilości
czasopism oraz cen jednostkowych w Formularzu Cenowym. Ceny jednostkowe będą stałe
przez cały okres obowiązywania Umowy.
3. Podane

w

Załączniku

nr

1

do

Formularza

oferty

ilości

czasopism

są

ilościami

maksymalnymi przewidzianymi w celu umożliwienia dokonania wyceny oferty przez
Wykonawców. Faktyczne ilości oraz terminy dostawy poszczególnych pozycji (tytułów)
uzależnione będą od możliwości zapewnienia konkretnych pozycji (tytułów) przez
Wydawców.
4. Wykonawca określi cenę oferty w Formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1
do SIWZ oraz w Formularzu Cenowym którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Formularza
ofertowego.
5. Podana w Ofercie cena, jak i ceny jednostkowe lub wartości pozycji muszą być wyrażona w
złotych polskich (PLN) z dokładnością do jednego grosza, cyfrowo i słownie z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz
obejmować wszelkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia.
6. W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty lub ceny jednostkowe z dokładnością
większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego
zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę
rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po
przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do
pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5
grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 grosza.

.

7. Cena całkowita podana w Formularzu Ofertowym musi zawierać wszystkie koszty
bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i musi uwzględniać wszystkie uwarunkowania
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz Projektem Umowy określonym w SIWZ. W
cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, itp. włącznie z
podatkiem od towarów i usług – VAT.
8. Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę
zamówienia.
9. Cena Oferty winna uwzględniać podatek VAT. Wykonawca obowiązany będzie do
wystawiania poszczególnych faktur za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką
podatku VAT obowiązującą na dzień składania faktury.
10. W przypadku złożenia Oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając Ofertę,
informuje

Zamawiającego,

czy

wybór

oferty

będzie

prowadzić

do

powstania

u

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich
(PLN).
12. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku zapłacenia przez
Zamawiającego

podatku

od

towarów

i

usług

zgodnie

z

przepisami

o

wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy
do ceny oferty w niej przedstawionej podatek od towarów i usług.
13. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w
ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonywanych poprawek.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.

Przy ocenie i wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium cena =
100%:
1) Sposób obliczania punktów przy ocenie spełniania kryterium – ceny:
Cc = (Cmin : Coce) ×100

.

gdzie: CC - liczba punktów przyznana danej ofercie za oferowaną cenę,
Cmin - najniższa cena wykonania zamówienia, zaoferowana w przetargu,
Coce - cena wykonania zamówienia zaoferowana przez wykonawcę, którego
oferta jest oceniana,
Zgodnie z tym wzorem maksymalna liczba punktów uzyskana za spełnienie kryterium
ceny może wynosić 100 punktów (Cc).

2.

Zamawiający

udzieli

niniejszego

zamówienia

temu

Wykonawcy,

który

uzyska

najkorzystniejszy bilans kryteriów, czyli uzyska największą ilość punktów. Obliczenia w
ramach ww. kryteriów oceny ofert dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
3.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej w poszczególnej części z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert zawierają taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców,
którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.

4.

W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest
zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który w
Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i
porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT zgodnie z art.
91 ust. 3a ustawy Pzp. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie
realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

§ 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ww. ust. 1, jeżeli w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ww. ust. 1, jeżeli upłynął termin do wniesienia odwołania na
czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub następstwem jego wniesienia
Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zgłosić się w celu zawarcia

.

umowy, w terminie i miejscu, podanym przez zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy postanowienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa ta 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 zamówienia, gwarancji i rękojmi)
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania

umowy,

zamawiający

może

wybrać

ofertę

najkorzystniejszą

spośród

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy.
§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie 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.
1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę, na warunkach
określonych we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
2. Zawarcie umowy z wykonawcami składającymi ofertę wspólną poprzedzone będzie
wpisem do umowy klauzuli dotyczącej odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy.
3. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia,
oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.
4. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
umowy. Wszystkie możliwości zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy,
(stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).

.

§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1.

Szczegółowe unormowania dotyczące środków ochrony prawnej - odwołań, skarg –
zawarte są w dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy.

3.

Środki ochrony prawnej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

4.

Odwołanie przysługuje wyłącznie

od niezgodnej

z przepisami

ustawy

czynności

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5.

Ponieważ wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy odwołanie
przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub

zapytania o

cenę;
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
6.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów,

określać

żądanie

oraz

wskazywać

okoliczności

faktyczne

i

prawne

uzasadniające wniesienie odwołania.
7.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.

8.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią

.

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy pomocy środków komunikacji
elektronicznej.
9.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.

10.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, wnosi się w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w § 17 ust. 9 i 10 SIWZ wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość

o okolicznościach

stanowiących

podstawę jego

wniesienia.
12. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji

istotnych

warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie

internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w
uzyskaniu

rozstrzygnięcia na

korzyść

strony,

do

której

przystępuje.

Zgłoszenie

przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu
oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
16. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się

uczestnikami

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
17. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się

.

w formie elektronicznej lub ustnie do protokołu.
18. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu Krajowa Izba Odwoławcza może umorzyć postępowanie na posiedzeniu
niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy
przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu
odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W
takim

przypadku

zamawiający

wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności

w

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
19. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie Zamawiającego,
nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu przez zamawiającego, Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowanie, a
zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
20. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w
odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć
postępowanie na posiedzeniu niejawnym

bez obecności

stron

oraz uczestników

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy,
pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie
przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie
zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim
przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o
udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym

w odwołaniu

w zakresie

uwzględnionych zarzutów.
21. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po
stronie

zamawiającego,

wniesie

sprzeciw

wobec

uwzględnienia

zarzutów

przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa
pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie.
22. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie
do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a
odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie
pozostałych zarzutów.
23. Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
24. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego
doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań
przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.
25. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo
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miejsca zamieszkania zamawiającego.
§ 18. Opis 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. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust 1
pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie
takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7
lub art. 134 ust. 6 pkt 3.
§

21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami
oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.
1. Adres poczty elektronicznej e-mail: zamowienia.publiczne.koszalin@kowr.gov.pl
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia, wszelkie ogłoszenia, zawiadomienia i inne
dokumenty, które na mocy ustawy, muszą być zamieszczane na stronie internetowej,
zamawiający będzie zamieszczał pod adresem: www.bip.kowr.gov.pl
§ 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje
rozliczenia w walutach obcych.
Ceny ofertowe winny być wyrażone w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza
dokonywania rozliczeń w walutach obcych.
§ 24. Informacja o aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
§ 25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
§ 26. Informacja o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a, zostały określone w § 3 ust. 7, 8 i 9 SIWZ.
§ 27. Informacja o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
§ 28.

Informacje

o

obowiązku

osobistego

wykonania

przez

wykonawcę

.

kluczowych
części
zamówienia,
jeżeli zamawiający dokonuje takiego
zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
§ 29. Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia
1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

2.

Zamawiający

nie

zastrzega

obowiązku

osobistego

wykonania

przez

Wykonawcę

kluczowych części zamówienia.
3.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę , w formularzu ofertowym (który stanowi
załącznik nr 1 do SIWZ), części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców.

4.

Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
spełnienia 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 zasoby wykonawca powołał się
w trakcie postępowania.
5.

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile
są już mu znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację ww. usługi.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego o każdej zmianie danych o
których mowa w poprzednim zdaniu, a także przekazać informację na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację ww.
usługi.

6.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

§ 30. Liczba części, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba
części,

na

które

zamówienie

może

zostać

udzielone

temu

samemu

wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do
ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w
przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczba części
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
§ 31. Wykaz załączników:
Nr 1 - Wzór formularza oferty
Nr 2 - Wzór formularza oświadczenia dot. warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy

.

wykluczenia wykonawcy z postępowania
Nr 3 - Wzór formularza listy podmiotów / informacji dot. należenia do grupy kapitałowej
Nr 4 - Wzór umowy na wykonanie zamówienia
Nr 5 - Wykaz dostaw

.

załącznik nr 1 do SIWZ- formularz oferty

...................,dnia………….....201….r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Koszalinie
Ul. Partyzantów 15 A
75-411 Koszalin
OFERTA
Pełna nazwa i adres siedziby wykonawcy …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu………………………………………….., Numer faksu………………………………………………….,
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
Numer REGON ………………………………………………….., NIP ………………………………………………………….
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy
(firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców np. wspólników spółki cywilnej lub członków
konsorcjum).

Informujemy, że jesteśmy

małym /

średnim (zaznaczyć właściwe)

dużym

przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C
(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41). Zgodnie z definicjami zawartymi w ww. zaleceniu,
małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzują się następującymi cechami:
- Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR
- Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans
poniżej 43 mln EUR
1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego, na ,,Dostawę prasy na potrzeby KOWR OT w
Koszalinie’’, oferujemy wykonanie zamówienia, o którym mowa w ww. ogłoszeniu, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2017r. Poz. 1579, z późn. zmianami), zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za ŁĄCZNĄ MAKSYMALNĄ CENĘ OFERTOWĄ** (z uwzględnieniem rabatów*)

.

wynoszącą:................................ PLN BRUTTO
3. OŚWIADCZENIA:
1) Oświadczamy, ż zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz wzorze
Umowy
2) oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia;
3) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, specyfikacją istotnych warunków
zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki
w nich zawarte;
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert
(włącznie z tym dniem);
5) oświadczamy,

że

nie

wykonywaliśmy

żadnych

czynności

związanych

z

przygotowaniem

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie
posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności;
6) oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury
przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych
na stronie internetowej pismach Zamawiającego;
7) oświadczamy, że złożona oferta:
nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług;
prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
Lp.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku

8) oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje

takie

zawarte

są

w

następujących

dokumentach:

............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….…

4.

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

.

2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
........................................................................,
E-mail: ………...………….…………....…. tel./fax: .........................…………………

5.
1)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego, polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
1.

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

2.

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

(W przypadku polegania na zasobach innego/ych podmiotu/ów, w odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca wskazuje w pkt.
3 ppkt. 1 niniejszego formularza, podmiot/y który/e zrealizuje/ą roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których zdolności innego/ych podmiotu/ów są wymagane).

6.

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH:
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć poniższe części zamówienia (należy podać również dane
proponowanych podwykonawców)
Oświadczamy, że ***):
a) Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi
b) Powierzymy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia:
Lp.

Nazwa i adres podwykonawcy

Część (zakres) przedmiotu zamówienia
powierzony podwykonawcy

c) Powierzymy podwykonawcom realizacje następujących części zamówienia i jednocześnie
powołujemy się na ich zasoby, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w SIWZ, na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp.

Lp.

Nazwa i adres podwykonawcy

Część (zakres) przedmiotu zamówienia
powierzony podwykonawcy

.

7.

OFERTA (w tym załączniki) została sporządzona na ............. (należy wpisać

właściwą liczbę)

zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach.

Miejscowość ...............data.................

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

(podpis/podpisy uprawnionych/upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy)

.

Załącznik nr 1 do Formularza oferty
Pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy
……...……….…………………………………………………………..………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
Numer REGON ……………………………….……………….,

NIP …………………………………………….………….

FORMULARZ CENOWY
A

B

Lp.

1
2
3
4
5
6

Tytuł

DZIENNIK GAZETA PRAWNA
GŁOS DZIENNIK KOSZALIŃSKI
GAZETA POLSKA CODZIENNIE
ROLNIK DZIERŻAWCA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADCA
GAZETA PODATKOWA

C

Liczba
egz.

D
Cena
jednostkowa
brutto (*)

E
Wartość
brutto
kol. C x kol.
D

1
1
1
1
1
1
RAZEM (suma pozycji od 1 do 6 *

*

- jeden egzemplarz oznacza wydanie, tj.: od 1 stycznia 2019 r. do ostatniego numeru w 2019 r.
** - kwotę tę należy przenieść do formularza oferty zamówienia.
................. (miejscowość), dnia .................... r.

...................................
(podpis)

.

załącznik nr 2 do SIWZ- wzór oświadczenia

należy złożyć w oryginale razem z ofertą

Pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy

……...……….…………………………………………………………..………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

Numer REGON …………………………………….,

NIP ……………………………………….

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2017r. Poz. 1579 z późn. zmianami), zwanej dalej „ustawą”,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSEPOWANIU
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa prasy na potrzeby
KOWR OT w Koszalinie’’

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, co następuje:
1.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Pzp i spełniam warunki udziału w postępowaniu.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 24 ust. …………. Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie

art.

24

ust.

8

Ustawy

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………

.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

2.

INFORMACJE ZWIĄZANE Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW :
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w

………………….. SIWZ

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...………………………...……………..,

w

następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………... (wskazać podmiot i określić
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………

(podać

zasoby
pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art 24 ust. 1 pkt.
13-22 ustawy Pzp oraz, że wyżej wskazane podmioty spełniają warunki udziału w postępowaniu, w
zakresie, w jakim powołuje się na jego/ich zasoby.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………………
(podpis)

3.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………………
(podpis)

.

4.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………………
(podpis)

.

załącznik nr 3 do SIWZ- oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Oferent: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres:

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

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

INFORMACJA
o przynależności do grupy kapitałowej
(o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Dostawa prasy na potrzeby KOWR OT w
Koszalinie’’

Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr KOS.WOP.SZP.260.

.2018”, informujemy1,

że:
1.

Nie należę do żadnej grupy kapitałowej1,

2.

Należę do grupy kapitałowej i załączamy do naszej oferty przetargowej listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej1. *

3.

Nie należę do żadnej grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić

Miejscowość ............................data …...........

.................................
(czytelny podpis osób/ osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy)

1

W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r.,

nr 50, poz. 331 z póżn. zm.)

.

załącznik nr 4 do SIWZ- projekt umowy

UMOWA NR KOS.WOP.SZP.

.2018

sporządzona w dniu ...................... r. pomiędzy:
Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie, 75-411 Koszalin,
ul. Partyzantów 15A, w imieniu i na rzecz którego działa:
·

Krzysztof Nieckarz - Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Koszalinie

,zwaną dalej ,,Zamawiającym’’
a ……………………. prowadzącym/-ą działalność pod nazwą ……………………, ul. ………, …-…… , NIP ….-….……-…. REGON ………… zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,
zaś wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”,
w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), została zawarta
umowa o następującej treści:

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa prasy na potrzeby KOWR OT w Koszalinie, którą Wykonawca
zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać Zamawiającemu przez okres obowiązywania Umowy.
Poprzez „dostawę” Zamawiający rozumie dostarczanie dzienników, tygodników, miesięczników,
czasopism, magazynów oraz innych wydawnictw periodycznych, zwanych dalej „prasą” w wersji
papierowej.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane w zakresie zgodnym ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi
Załącznik nr 2 do Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zamówienia poprzez odstąpienie od
zakupu poszczególnych tytułów prasowych lub zmiany liczby egzemplarzy prasy wymienionych w
Załączniku nr 1 do Umowy w ramach wartości Umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1. Zmiany
zamówienia dokonywane będą przez Zamawiającego w formie pisemnej, środkiem komunikacji
elektronicznej.

.

4. Zamawiający w trakcie trwania Umowy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych tytułów
prasowych lub zmniejszenia liczby zamawianych egzemplarzy poszczególnych tytułów i w takim
przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
§2
Termin wykonania umowy

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia (nie wcześniej niż od 02.01.2019r) do dnia 31.12.2019 r.
2. Poszczególne terminy realizacji przedmiotu Umowy uzależnione będą od możliwości (terminów)
zapewnienia konkretnych pozycji (tytułów) przez ich Wydawców.

§3
Wynagrodzenie

1. Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy ustala się na kwotę
brutto: ………………………zł (słownie……………………………… złotych /100) i zawiera ono wszelkie koszty,
jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją Umowy.
2. Wynagrodzenie ostateczne wynikać będzie z wykonanych dostaw (iloczyn dostarczonych egzemplarzy
prasy oraz ceny jednostkowej brutto każdego z tytułów podanej w ofercie), potwierdzonych przez
Zamawiającego, z tym że nie może przewyższyć kwoty określonej w ust. 1.
3. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z niektórych tytułów prasowych lub zmniejszenia liczby
zamawianych egzemplarzy w wersji papierowej, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie
pomniejszone adekwatnie do zmniejszonego zakresu przedmiotu Umowy, w oparciu o ceny
jednostkowe brutto podane w ofercie Wykonawcy. W przypadku gdy wartość wynagrodzenia będzie
niższa, niż wskazana w ust. 1, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
§4
Płatność
1. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę po każdym okresie
rozliczeniowym, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr:………………………………….., w terminie
30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
2. Zrealizowane dostawy będą rozliczane na podstawie faktur, wystawionych na koniec każdego
miesiąca, przy czym do każdej faktury zostanie dołączona zbiorcza specyfikacja zawierająca dane
dostarczonych w danym miesiącu tytułów wraz z ich ceną i liczbą egzemplarzy.
3. Faktura zostanie wystawiana na:
1) Nabywca: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30
NIP 527 281 83 55

.

2) Odbiorca faktury: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie
ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku
Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.
5. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może wystawić faktury bez podpisu Zamawiającego na
fakturze.

§5
Zobowiązania stron
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1)

systematycznego i terminowego dostarczania Zamawiającemu prasy codziennej oraz tytułów
będących periodykami zgodnie z § 6 Umowy,

2)

dostarczania dzienników i tygodników w dniu ukazania się ich na rynku. Jeżeli dzień ukazania jest
dniem wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszy dzień roboczy po tym dniu. Na gruncie
niniejszej Umowy sobota jest uznawana za dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych
wypadkach, Wykonawca obowiązany jest dostarczyć dzienniki i tygodniki w dni wolne od pracy,

3)

dostarczania prasy - innej niż dzienniki i tygodniki – w terminie najpóźniej 3 dni od dnia ukazania
się ich na rynku,

4)

dołączania do prasy dodatków, które są wliczone w zwykłą cenę danego tytułu. Wykonawca nie
będzie dostarczał dodatków, które powiększają cenę danego tytułu,

5)

uwzględnienia zmian dokonywanych przez Zamawiającego w rodzaju i liczbie zamawianych
tytułów prasowych,

6)

niezwłocznego rozpatrywania reklamacji, a w przypadku ich uwzględnienia, do realizacji uwag
Zamawiającego:
a)

w

odniesieniu

do

prasy

codziennej

–

w

przypadku

zgłoszenia

reklamacji

przez

Zamawiającego do godz. 10:00, w dniu złożenia reklamacji do godz. 15:00,
b)

w

odniesieniu

do

prasy

codziennej

–

w

przypadku

zgłoszenia

reklamacji

przez

Zamawiającego po godz. 10:00, wraz z prasą dnia następnego,
c)

w odniesieniu do pozostałej prasy - następnego dnia roboczego od dnia złożenia reklamacji
do godz. 15:00.

7)

niezwłocznego

powiadamiania

Zamawiającego

o

wszelkich

zmianach

dotyczących

prenumerowanej prasy (np. zmiana tytułu, częstotliwość ukazywania się lub wycofanie tytułu z
rynku). Zaprzestanie dostarczania danego tytułu będzie stanowiło podstawę do obniżenia
wypłacanego Wykonawcy wynagrodzenia o kwotę równą cenie niedostarczonych egzemplarzy
danego tytułu,
8)

niezwłocznego informowania Zamawiającego o ewentualnych opóźnieniach lub brakach w
dostawach wynikających z działania tzw. siły wyższej – tj.: czynniki atmosferyczne, strajki,

.

wypadki transportowe, blokady dróg, zamieszki polityczne uniemożliwiające dostawę prasy.
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie opóźnionej dostawy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
1)

udostępnienia bezpiecznego miejsca pozostawienia prasy (np. portiernia),

2)

odbierania zamówionych egzemplarzy prasy,

3)

każdorazowego sprawdzania dostarczonej prasy, co do ilości, jakości i wartości na podstawie
załączonego dowodu dostawy,

4)

poinformowania pisemnie Wykonawcy o konieczności dostarczenia dzienników w inny dzień, niż
określony w ust. 1 pkt 2 Umowy (np. w sobotę) z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem,

5)

elektronicznego lub pisemnego złożenia reklamacji w wypadku niezgodności wykonywania
obowiązków przez Wykonawcę z postanowieniami Umowy, na numer telefonu/faksu podany
przez Wykonawcę: nr tel. ………………., nr fax ……………. Lub e mail ……………………………., najpóźniej
w dniu dostawy w stosunku do prasy codziennej oraz w terminie 3 dni w stosunku do pozostałej
prasy. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie w tym zakresie
– pod rygorem uznania korespondencji za dostarczoną.

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych takich, jak nazwa
firmy, adres, numer konta itp. wywołujących konsekwencje w fakturach i księgowości.

§6
Sposób realizacji
1. W ramach wykonania zamówienia Wykonawca będzie systematycznie dostarczał prasę codzienną oraz
tytuły będące periodykami do budynku Zamawiającego zlokalizowanego przy ul. Partyzantów 15 A,
75-411 Koszalin Prasa będzie dostarczana w pakietach w dniu jej wydania. Zamawiający wymaga,
aby pakiety były dostarczane od godziny 7:15 do godziny 8:00 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
Umowy.
2. Do każdej paczki z prasą Wykonawca dołączy dowód dostawy, który będzie potwierdzeniem
rzeczywistej dostawy, wymienionych w nim tytułów, ilości oraz cen.
§7
Odbiór
1. Odbiór jakościowy i ilościowy dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego, ul. Partyzantów 15 A,
75-411 Koszalin na podstawie dowodu dostawy określonego w § 6 ust. 2.
2. W przypadku ustalenia przy odbiorze, że dostawa jest niekompletna lub nie spełnia wymogów
określonych w umowie, Wykonawca zobowiązany jest, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, do
wymiany prasy w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 5.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą do momentu dostarczenia prasy do
obiektu Zamawiającego.

.

§8
Podwykonawcy
1. Wykaz podwykonawców lub innych podmiotów, na których zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22 a Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 b Ustawy Pzp, stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
2. Zgodnie z treścią art. 36 b ust. 2 Ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy
Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust.1b Ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zmiana podwykonawcy umieszczonego w wykazie, o którym mowa w ust. 1 wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiającego do Umowy.
4. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3, Wykonawca złoży pisemny wniosek o dodanie
podwykonawcy przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części Umowy powierzonej
podwykonawcy, w terminie umożliwiającym jego ocenę zgodnie z ust. 2.
5. Do wniosku Wykonawca Załączy dokumenty odpowiednio potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie tego postępowania, zgodnie z
wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie
żądał oświadczeń i dokumentów zgodnie z art. 36 ba ust. 1 Ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający stwierdzi,
że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest
zastąpić

tego podwykonawcę

lub zrezygnować z

powierzenia

wykonania części zamówienia

podwykonawcy.
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcom części zamówienia wskazanych w
Formularzu

ofertowym,

Wykonawca

bierze

na

siebie

odpowiedzialność

za

wykonanie

prac

powierzonych podwykonawcy, za które będzie odpowiadał przed Zamawiającym jak za działania
własne.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu niedotrzymania terminu wykonania
uwzględnionej reklamacji, określonego w § 5 ust. 1 pkt 5, w wysokości 10, 00 zł za niedostarczony
egzemplarz prasy, za każdą godzinę opóźnienia.
2. W innych niż określonych w ust. 1 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1, za każde naruszenie obowiązku wynikającego z Umowy.

.

3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa wyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych, określonych w niniejszej umowie z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia (z faktury VAT).
§ 10
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający

ma

prawo

do

wypowiedzenia

Umowy

z

zachowaniem

30

dniowego

okresu

wypowiedzenia w wypadku nienależytego wykonania Umowy.
2. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia w
przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, za co najmniej dwa cykle rozliczeniowe.
3. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:
1) trzykrotnego przekroczenia terminu dostarczenia przedmiotu Umowy określonego zgodnie z § 6 i 7
Umowy, o co najmniej 3 godziny,
2) pięciokrotnego naruszenia terminów wyznaczonych na realizację uwzględnionych reklamacji, o
których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5,
3) opóźnienia w rozpoczęciu realizacji Umowy trwającego dłużej niż 3 dni.
§ 11
Poufność
1. Strony Umowy zobowiązują się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
Umowy na temat stanu, organizacji lub interesów drugiej Strony nie zostaną bez zgody drugiej Strony
ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, chyba, że wynika to z
niniejszej Umowy lub służy jej realizacji albo wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa.
2. Obowiązek zachowania poufności przewidzianej w niniejszym paragrafie obowiązywać będzie
bezterminowo.
3. Wykonawca uprawniony jest do podawania w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych
informacji o wykonywanej usłudze na rzecz Zamawiającego, a także do umieszczania Zamawiającego
na swojej liście referencyjnej, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§ 12
Cesja
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji Umowy na
rzecz osób trzecich.

.

§ 13
Zmiany umowy
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku
wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) w przypadku zmiany stanu prawnego, która ma wpływ na treść zawartej Umowy,
2) w przypadku zmiany kwoty podatku VAT i kwoty wynagrodzenia brutto, które spowodowane są
zmianą urzędowej stawki podatku VAT,
3) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia o którym mowa w § 1 ust. 4 zakres
zamówienia może być pomniejszony.
2.

Zamawiający

dopuszcza

możliwość

zmiany

adresu

dostawy

w

przypadku

zmiany

siedziby

Zamawiającego, pod warunkiem, że siedziba Zamawiającego będzie mieściła się na terenie Koszalina.
3. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Ustawy następujące zmiany:
1) danych teleadresowych,
2) osób wskazanych do kontaktów,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
4. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie jej zamiany wymagają formy pisemnej w postaci aneksu,
pod rygorem nieważności.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W wypadku ewentualnych sporów wynikłych z wykonywania Umowy Strony będą dążyć do ich
ugodowego rozstrzygnięcia. W sytuacji nie osiągnięcia porozumienia, spory wynikłe z Umowy będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia są:
1) ze strony Zamawiającego: …………………………. …………………………. ………………………….
2) ze strony Wykonawcy: …………………………. …………………………. ………………………….
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
5. Integralną część Umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 – Wykaz tytułów objętych dostawą.
2) Załącznik nr 2 – Kopia oferty Wykonawcy.

.

3) Załącznik nr 3 – Wykaz podwykonawców.

Zamawiający

Wykonawca

.

Załącznik nr 1 do Umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – prasa drukowana

Lp.

tytuł

ilość
egzemplarzy

OT

1 DZIENNIK GAZETA PRAWNA

1

KOSZALIN

2 GŁOS DZIENNIK KOSZALIŃSKI

1

KOSZALIN

3 GAZETA POLSKA CODZIENNIE

1

KOSZALIN

4 ROLNIK DZIERŻAWCA

1

KOSZALIN

5 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADCA

1

KOSZALIN

6 GAZETA PODATKOWA

1

KOSZALIN

.

Załącznik nr 3 do umowy – Wykaz podwykonawców

L.P.

Nazwa i adres
podwykonawcy –
innego podmiotu

Warunek udziału w
postępowaniu –
spełniony poprzez
zasób innego
podmiotu

Zakres przedmiotu
umowy podzlecony

………………………………………..
Podpis Wykonawcy

.

Załącznik nr 5 do SIWZ– wykaz dostaw

(nazwa i adres Wykonawcy pieczątka)

Załącznik nr 5 do SIWZ –wykaz dostaw

Tel............................................
Fax ............................................
REGON.......................................
NIP ...........................................
Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa
Oddział Terenowy w Koszalinie
Ul. Partyzantów 15A
75-411 Koszalin
Wykaz wykonanych dostaw
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na „Dostawę prasy na potrzeby KOWR OT w Koszalinie oświadczam/y, że
w okresie:
od dnia ....................................... do dnia .......................….... zrealizowałem/liśmy następujące
dostawy z zakresem niniejszego zamówienia:

Lp.

Przedmiot
zamówienia

Wartość
zamówienia

Data wykonania zamówienia
(dzień, miesiąc, rok)

Rozpoczęcie

Zakończenie

Podmiot
na rzecz, którego
została wykonana
dostawa

Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody o których mowa w § 5 ust. 1.1.2 SIWZ

…….……………………………...……………
Podpis Wykonawcy

