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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313427-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Drukowane książki
2019/S 128-313427

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Państwowy Instytut Wydawniczy
ul. Foksal 17
Warszawa
02-372
Polska
Osoba do kontaktów: Agata Mularczyk
Tel.:  +49 228260202
E-mail: a.mularczyk@piw.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.piw.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.piw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://PIW_zam_pub

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa instytucja kultury

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Druk publikacji wydawanych przez Państwowy Instytut Wydawniczy.
Numer referencyjny: 1/2019

II.1.2) Główny kod CPV
22110000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:a.mularczyk@piw.pl
www.piw.pl
www.piw.pl
https://PIW_zam_pub
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa druku publikacji książkowych wydawanych przez Państwowy instytut
Wydawniczy, w okresie 2 lat obowiązywania umowy ramowej, w szczególności w zakresie serii wydawniczych
opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy Pzp, w celu
zawarcia umowy ramowej na druk publikacji wydawanych przez Państwowy Instytut Wydawniczy.
W wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa ramowa na okres 2 lat
z Wykonawcami, na podstawie której będą zawierane umowy wykonawcze pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą wyłonionym w celu jej zawarcia na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp i zgodnie z
procedurą określoną w umowie ramowej, tj.
b) zwracając się o złożenie ofert, w przypadku gdy nie wszystkie warunki realizacji usług lub nie wszystkie
warunki wyłonienia Wykonawców będących stroną umowy ramowej określono w umowie ramowej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79810000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa wydrukowanych publikacji książkowych będzie realizowana:
— 100 egz. + 6 sygnalnych do siedziby PIW, pozostała część nakładu - Magazyn Stryków, Centrum
Logistyczne.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienia wykonawcze zostaną określone w zapytaniu ofertowym przekazywanym Wykonawcom, z którymi
zostanie zawarta umowa ramowa.
Zamówienia wykonawcze będą udzielane Wykonawcy wyłonionemu w celu zawarcia umowy wykonawczej
na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp, tj. zwracając się o złożenie ofert, w przypadku gdy nie
wszystkie warunki realizacji usług lub nie wszystkie warunki wyłonienia Wykonawców będących stroną umowy
ramowej określono w umowie ramowej.
Zamawiający określił szacunkową ilość zamawianych usług (zamówień wykonawczych) w celu wyceny ofert,
która następnie posłuży do opracowania ich rankingu.
Przedmiotem zamówień wykonawczych będzie druk publikacji książkowych techniką offsetową lub cyfrową.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznikach do SIWZ:
— Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja tytułów w seriach wydawanych przez PIW,
— Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia Umowy Ramowej,
— Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy wykonawczej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca powinien być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, o ile wymóg taki wynika z odrębnych przepisów, lub do jednego z rejestrów
zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada
siedzibę, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, lub spełniać inne wymogi określone w tym
załączniku. Powyższe dot. wykonawców będących przedsiębiorcami i prowadzących działalność gospodarczą.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż: 50 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Od wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramowę, będzie wymagał złożenia:
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych
przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający dopuszcza
złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie
opisanego warunku.
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 5 usług druku książek w nakładzie nie mniejszym niż 1
000 sztuk każda książka i o liczbie stron w przypadku każdej książki nie mniejszej niż 152 stron oraz o łącznej
wartości tych usług nie mniejszej niż 50 000 PLN;
b) Wykonawca jest zobowiązany wykazać się dysponowaniem następującymi urządzeniami (co najmniej):
— 1 maszyną offsetową czterokolorową,
— 1 urządzeniem do lakierowania,
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— 1 linią do oprawy twardej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do
wykluczenia składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej „JEDZ”.
Od wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, będzie wymagał złożenia:
Wykaz usług wykonanych, 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 — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 5 do SIWZ.
Wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi urządzeniami – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do
SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy Ramowej
Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy wykonawczej

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 10

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/08/2019
Czas lokalny: 10:00
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IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/08/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortal w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (00-372), przy ul.
Foksal 17, POLSKA, w Sekretariacie PIW w dniu 7.8.2019 r. o godz. 12:30.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Otwierając oferty Zamawiający poda:
— nazwy (firmy) i adresy Wykonawców,
— ceny ofertowe;
— oraz inne elementy: np. składowe kryteriów oceny ofert, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i
warunki płatności zawarte w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
— którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale III
podrozdział I pkt 1.2,
— którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13- 23 ustawy Pzp,
— wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
Wymagane dokumenty, od wykonawcy:
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
— Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
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— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ,
— Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ,
— Oświadczenie Wykonawcy o braku zaistnienia przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 lub 4 ustawy Pzp
– wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (Załącznik nr 7 do SIWZ) o przynależności lub
braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI
ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio

