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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).
1.

Informacje o Zamawiającym:

1.1 Pełna nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Częstochowa
1.2 Adres: ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
1.3 Strona internetowa: http://bip.czestochowa.pl
1.4 Numer telefonu: 34/37-07-685, faks 34/37-07-172,
1.5 e-mail: lkowalski@czestochowa.um.gov.pl
2.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1
i art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydrukowanie podręcznika z narzędziami
do badania efektywności i jakości oraz programem kształcenia i szkolenia „Skuteczna Pomoc
Społeczna” w ramach realizowanego projektu pn: „Samorząd-NGO's, dobre praktyki w zakresie
przekazywania zadań publicznych”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 5.4.2
Rozwój dialogu obywatelskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Partnerstwa, w skład
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którego wchodzą: Lider Projektu: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217
Częstochowa, Partner Projektu: Fundacja „Widzialni”, ul. Warszawska 53, 42-202 Częstochowa.
Przedmiotem

zamówienia

jest

wykonanie

zadania

składającego

się

z

następujących

elementów:
3.1 Przygotowanie projektu graficznego podręcznika „Skuteczna Pomoc Społeczna” w oparciu
o dostarczone

przez Zamawiającego

materiały.

Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

ingerowania w projekt, który winien być na bieżąco konsultowany.
3.2 Wydrukowanie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu podręcznika zgodnie
z następującą specyfikacją:
liczba stron: 240 +/- 20% w kolorze;
druk dwustronny kolorowy;
format: A4 (po złożeniu);
wymagany papier: offsetowy, gramatura 90g/m2;
okładka: miękka, kolorowa, zadruk okładki dwustronny, papier/karton powlekany błysk,
bez uszlachetniania, 300g/m2;
klejenie: grzbietowe;
nakład: 1000 egzemplarzy.
3.3 Przeprowadzenie procedury nadania podręcznikowi numeru ISBN.
3.4 Dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Urząd
Miasta Częstochowy, Częstochowa ul. Śląska 11/13, IV piętro, pokój 405).
3.5

W

ramach

realizacji

do przeniesienia

na

przedmiotu

Zamawiającego

zamówienia
autorskich

Wykonawca
praw

zobowiązany

majątkowych

do

będzie

materiałów

oraz szaty graficznej na następujących polach eksploatacji:
a) kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
b) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audiowizualnych i komputerowych,
c) prawo do korzystania z materiałów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami,
opracowania poprzez dodanie różnych elementów,
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d) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii
oraz transmisji komputerowej.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do materiałów nastąpi w dniu podpisania umowy.
3.6 Wspólny słownik zamówień (CPV):
79.80.00.00-2 - Usługi drukowania i powiązane;
79.81.00.00-5 - Usługi drukowania;
79.82.30.00-9 - Usługi drukowania i dostawy;
79.82.20.00-2 - Usługi składu;
3.7 Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Samorząd-NGO's, dobre
praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora,
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
4. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia.
4.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
5. Termin realizacji zamówienia:
5.1 Rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy;
5.2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
O zamówienie publiczne może ubiegać się wykonawca, który:
6.1. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ustawy Pzp.
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6.2. Udokumentuje wykonanie tj. zakończenie w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej 1 usługi odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia,
tj. usługi obejmującej opracowanie, wydrukowanie i dostawę podręcznika. Wykaz
ma zawierać: przedmiot, datę zakończenia wykonania usługi i nazwę odbiorcy/ów.
Spełnienie w/w warunków oceniane będzie przez Zamawiającego wg formuły spełnia/nie
spełnia na podstawie oświadczeń Wykonawcy i dokumentów wymienionych w punkcie 7.
7. Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawca musi załączyć do oferty:
7.1. Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w punkcie 6. niniejszej
specyfikacji, oferta musi zawierać:
7.1.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych – zawarte w druku „OFERTA” (załącznik nr 1 do
niniejszej Specyfikacji);
7.1.2

Aktualny

odpis

z

właściwego

rejestru

lub

z

centralnej

ewidencji

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7.1.3 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art.

24

ust.

2

pkt 5

ustawy

Prawo

zamówień

publicznych

albo

informacja,

że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - zawarta w druku OFERTA.
7.1.4 Wykaz wykonanych, tj. zakończonych, w okresie ostatnich trzech lat,
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie, dostaw odpowiadających warunkowi, o których mowa w punkcie
6.2 SIWZ. Wykaz należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 2 do specyfikacji.
7.1.5 Dowody dotyczące usług wymienionych w ww. wykazie

określające

czy usługi zostały wykonane należycie, tzn.:
- poświadczenie, np. referencje, albo
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- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
powyżej.
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie, o którym mowa w punkcie 7.1.4. zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
7.2. Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w punktach 7.1. niniejszej specyfikacji.
7.2.1 Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.1.1, 7.1.3 i 7.1.4 muszą być złożone
w oryginale. Dokumenty, o których mowa w punktach 7.1.2 i 7.1.5 mogą być złożone
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną
(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski.
7.2.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, to:
a) Zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 7.1.2 niniejszej specyfikacji, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,

potwierdzające

odpowiednio,

że

nie

otwarto

jego

likwidacji

ani nie ogłoszono upadłości.
b) Dokumenty, o których mowa w podpunkcie a) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) 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 podpunkcie 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis
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podpunktu 2) stosuje się odpowiednio.
7.2.3

W

przypadku

składania

oferty

wspólnej

przez

kilku

przedsiębiorców

(tzw. Konsorcjum) lub spółkę cywilną, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty
wymienione w punkcie 7.1.1, 7.1.2 i 7.1.3 niniejszej specyfikacji. Pozostałe dokumenty
będą

traktowane

jako

wspólne.

Wspólnicy

muszą

ustanowić

pełnomocnika

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
7.2.4 Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów,

niezależnie

od charakteru prawnego

łączących

go

z

nimi

stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ww. zobowiązanie musi być przedstawione
w oryginale.
7.2.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa
w punkcie 6.2. niniejszej SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów
potwierdzających

spełnianie

tych

warunków,

dotyczących

odpowiednio

wspólników

konsorcjum, lub innych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez wspólników konsorcjum, spółki cywilnej (każdy w odniesieniu do dokumentów
go dotyczących) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności
upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli
tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).
7.3. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
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Wypełniony

druk

OFERTA

(stanowiący

załącznik

nr

1

do

niniejszej

specyfikacji),

zawierający:
- oświadczenie, że Wykonawca nie podlega

wykluczeniu z postępowania przetargowego

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;
−

oświadczenie, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy PZP;
oraz informację, czy wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej
notarialnie.
8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
8.1.

W

prowadzonym

postępowaniu

wszelkie

oświadczenia,

wnioski,

zawiadomienia

oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca
nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji
porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty
lub

informacje

pocztą

elektroniczną,

bez

wezwania

strony

przekazującej

lub

wyjątkowo

dokument

lub

faksem,
informację

zobowiązana

jest

do niezwłocznego

potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania
otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
8.2. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest Pan Łukasz Kowalski –
Koordynator projektu tel. 34/37-07-685, w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek - czwartek
od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 15:00;e-mail: lkowalski@czestochowa.um.gov.pl

Projekt realizowany w ramach Partnerstwa, w skład którego wchodzą:
Lider Projektu: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, tel 34 370 71 00
Partner Projektu: Fundacja „Widzialni”, ul. Warszawska 53, 42-202 Częstochowa

Projekt pn. „ Samorząd-NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych”. Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2
Rozwój dialogu obywatelskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

9. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Opis sposobu przygotowywania ofert, miejsce i termin składania ofert:
11.1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie
pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Na opakowaniu
„Oferta przetargowa

oferty
na

należy

przygotowanie

i

zamieścić

następującą

wydrukowanie

podręcznika

informację:
z

narzędziami

do badania efektywności i jakości oraz programem kształcenia i szkolenia „Skuteczna
Pomoc Społeczna” w ramach realizowanego projektu pn: „Samorząd-NGO's, dobre praktyki
w zakresie przekazywania zadań publicznych”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej

w ramach

Europejskiego

Funduszu

Społecznego.

Proszę

nie

otwierać

przed .....(podać dzień i godzinę otwarcia ofert)” oraz dokładny adres i miejsce złożenia
oferty, tj.
Urząd Miasta Częstochowy
Biuro Obsługi Interesanta (parter),
stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
mogące

wyniknąć

z

powodu

tego

braku,

np.

przypadkowe

otwarcie

oferty

przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą
kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
11.2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego w Biurze

Projekt realizowany w ramach Partnerstwa, w skład którego wchodzą:
Lider Projektu: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, tel 34 370 71 00
Partner Projektu: Fundacja „Widzialni”, ul. Warszawska 53, 42-202 Częstochowa

Projekt pn. „ Samorząd-NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych”. Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2
Rozwój dialogu obywatelskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, w terminie
do dnia 10.04.2014 r. do godz. 8.00
Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 10.04.2014 r. o godz 9.00
w pokoju 405 Urzędu Miasta.
12. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
12.1. Cenę oferty należy podać zgodnie z drukiem OFERTA stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej specyfikacji za całość zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty
niezbędne do realizacji zamówienia, określonego w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.
W cenie musi być zawarty obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, jeżeli wynika
on z odpowiednich przepisów.
12.2. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena całkowita brutto –
100%.
Ocena obliczana będzie według wzoru:
Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów
gdzie:
Cn

– najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb

– cena oferty rozpatrywanej,

100

– wskaźnik stały,

100%

– procentowe znaczenie kryterium ceny.

Ilość punktów obliczona według powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom
przez

każdego

z

członków

poprzez zsumowanie

ilości

komisji
punktów

przetargowej.

Ostateczna

przyznanych

przez

ocena

wszystkich

oferty

powstanie

członków

komisji

przetargowej.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą
ilość punktów.
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13. Informacje dot. zawarcia umowy z Wykonawcą:
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór
stanowi załącznik 3 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony
w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia
odwołania przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca
zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie
przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego.
W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze
do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280, z późniejszymi
zmianami: Dz. U. z 2013 r., poz. 232);
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).
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16. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
17. Umowa ramowa:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
18. Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.
19. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
20. Adres poczty elektronicznej:
Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w punkcie
nr 1 niniejszej specyfikacji.
21. Rozliczenia:
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą
w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
22. Aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
23. Zwrot kosztów:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
24. Określenie wymagań związanych z realizacją zamówienia art. 29 ust. 4 Pzp:
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Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych
z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykaz załączników do siwz.
1. Druk „OFERTA” - do wypełnienia przez wykonawców .
2. Wykaz zrealizowanych dostaw - do wypełnienia przez wykonawców.
3. Wzór umowy.
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