OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 209 000 euro
ZP/PN/3/2016
ORKIESTRA SINFONIA VARSOVIA
ul. Grochowska 272
03-849 Warszawa
tel. (22) 582 70 82 fax. (22) 582 70 84
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Sukcesywny druk i dostawę do siedziby Zamawiającego siatek winylowych, plakatów, zaproszeń,
programów, roll-up, naklejek i innych publikacji na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny ( w terminach wymaganych przez Zamawiającego) druk
publikacji opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacji zakresu usługi
poligraficznej oraz dostawa do siedziby zamawiającego wydrukowanych materiałów. Terminy podane
w siwz mają charakter informacyjny, a nie ostateczny. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zamawiania poszczególnych publikacji w zależności od aktualnych potrzeb.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można (bezpłatnie) odebrać w siedzibie
zamawiającego przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie w godzinach 8:00 – 16:00 lub pobrać ze strony
internetowej zamawiającego: www.sinfoniavarsovia.org lub bip.sinfoniavarsovia.org.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy, do 20% wartości zamówienia podstawowego.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 ustawy.
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:
- cena 95 %
- czas realizacji poszczególnych części zamówienia 5%.
Wymagany termin realizacji całego zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2018 r.
z uwzględnieniem terminów realizacji poszczególnych części zamówienia określonych przez
Wykonawcę w ofercie.
Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego:
(03-849) Warszawa, ul. Grochowska 272 pok. 107 sekretariat.
Termin składania ofert upływa w dniu 05.08.2016 r. o godz. 11:00;

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2016 r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego w Warszawie
przy ul. Grochowskiej 272.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 lipca 2016 r. pod nr
164601-2016.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do Wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Wykonawca musi wykazać, że przedmiot
zamówienia mieści się w zakresie działalności Wykonawcy i jest uwidoczniony w dokumentach
rejestrowych Wykonawcy, a jeśli specyfika Wykonania przedmiotu zamówienia wymaga
koncesji, zezwolenia, licencji, Wykonawca udokumentuje ich posiadanie;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie Wykonał należycie co najmniej 3 zamówienia (realizowane na podstawie
odrębnych umów), których przedmiot obejmował Wykonywanie przez okres minimum 12
miesięcy usług polegających na sukcesywnym drukowaniu siatek winylowych i/lub albumów
i/lub plakatów i/lub folderów, o wartości każdej z poszczególnych usług nie mniejszej niż
150.000 zł brutto w okresie 12 miesięcy;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do Wykonania
zamówienia – Zamawiający nie określa szczegółowo warunku do spełnienia w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie określa szczegółowo warunku
do spełnienia w tym zakresie.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki
określone w ust. 1 muszą spełniać wszyscy Wykonawcy łącznie.

2.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków
określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.

3.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku
do żadnego z Wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania z przyczyn
określonych w ust. 2.

4.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu
o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 6 SIWZ
na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w § 5 ust. 1 SIWZ Wykonawca powinien złożyć w ramach oferty:
1)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu;

2)

wykaz Wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca Wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że
wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie; wzór wykazu usług stanowi załącznik
nr 4 do SIWZ - Wykaz usług.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia
i dokumenty określone w ust. 1 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy
Wykonawcy łącznie.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia, Wykonawca powinien złożyć w ramach oferty:
1)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania
warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

2)

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

3)

informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, a jeżeli Wykonawca należy
do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 184, z późn. zm.) - listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy; wzór
informacji stanowi załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja;

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia
i dokumenty określone w ust. 3 składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składają dokumenty na zasadach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2-3
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty
te mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231).
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 2 SIWZ, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono
wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
7. 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. 6, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby Wykonania zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może
przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Podmiot, który zobowiązał się
do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
9. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda
przedstawienia stosownych dokumentów dotyczących:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposobu Wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
10. Oświadczenia wymienione w ust. 1 i ust. 3 należy złożyć w formie oryginału, natomiast
pozostałe dokumenty wymienione w ust. ust. 3 pkt 2 należy złożyć w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub te podmioty.

Janusz Marynowski
/-/
Dyrektor Orkiestry Sinfonia Varsovia

