
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.asp.krakow.pl

Kraków: Usługi druku i dostawa katalogów, czasopism oraz materiałów
firmowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Numer ogłoszenia: 71305 - 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie , Plac Matejki 13, 31-157

Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 2992041, faks 12 4226566.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi druku i dostawa katalogów, czasopism oraz

materiałów firmowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Usługi druku i dostawa katalogów,

czasopism oraz materiałów firmowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnego zadania zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji. 3.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (dotyczy każdego zadania) : 3.1. Drukowane książki i

czasopisma mają nadane numery ISBN lub ISSN. 3.2. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania min. 80%

wartości poszczególnej części zamówienia. Realizacja umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od

aktualnych bieżących potrzeb Zamawiającego, co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze

strony Wykonawcy (dotyczy zadania nr 1 i 4). 3.3. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania zawartości

publikacji dla poszczególnej części umowy, w formie plików wysokorozdzielczych pdf, przesyłanych na FTP lub

na płycie CD będącej do odbioru w siedzibie Zamawiającego. 3.4. Druk realizowany będzie na materiałach

własnych Wykonawcy i w jego własnym zakresie. 3.5. Wykonawca musi odebrać materiały przeznaczone do

druku (np. makiety wklejek i in.) najpóźniej do godz. 10.00 w następnym dniu roboczym po zawiadomieniu. W

przypadku przesłania plików elektronicznie (pdf środka i okładek) Wykonawca musi potwierdzić mailowo lub
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telefonicznie odebranie powyższych plików. 3.6. W terminie 7 dni od otrzymania materiałów do druku (w formie

elektronicznej) Wykonawca jest obowiązany dostarczyć czystodruki i podać grubość grzbietu, aby można było

przygotować plik okładki. Wydruk próbny okładki Wykonawca dostarczy w terminie 2 dni od daty otrzymania

pliku do druku. Po akceptacji wydruku próbnego Wykonawca przystąpi do druku okładki (termin druku okładki 2

dni). Wykonawca zleci oprawę całego nakładu po akceptacji wydrukowanych czystodruków i okładki. W

przypadku gdy jakość druku jest szczególnie istotna, Zamawiający zastrzega sobie prawo domagania się

wykonania przez Wykonawcę proofów wybranych stron i przekazanie ich do akceptacji w ciągu 2 dni. 3.7.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczać ww. materiały oraz nakłady we wskazanych terminach do siedziby

Zamawiającego i w godzinach jego pracy (pn.-pt. 7.30-15.30). 3.8. Odbiór wydrukowanego nakładu objętego

daną częścią umowy będzie się odbywał w momencie jego wydania upoważnionemu do odbioru pracownikowi

Zamawiającego i zostanie potwierdzony jego podpisem na protokole odbioru bez zastrzeżeń, stanowiącym

załącznik do projektu umowy. 3.9. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie oznacza potwierdzenia

przez Zamawiającego braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy. 3.10. Zamawiający zastrzega, że

ilości zamawianych egzemplarzy podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla poszczególnej

Części zamówienia, są ilościami szacunkowymi określonymi w celu ustalenia maksymalnej wartości zamówienia,

cen jednostkowych, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Z uwagi na to, iż podane ilości

egzemplarzy mogą ulec zmniejszeniu, wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne według rzeczywistej ilości

dostarczonych publikacji. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej: 1) W

przypadku gdy Zamawiający określił przedmiot zamówienia wskazując producenta, znaki towarowe, patenty czy

inne prawa zastrzeżone lub wyłączne bądź pochodzenie, Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnej

pod względem funkcjonalnym oraz o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie

przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez

Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez

Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Za równoważny, w stosunku do wskazanego papieru w opisie

przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna taki, oferowany przez Wykonawcę papier, który posiada

równoważną pod względem technicznym strukturę, właściwości fizyczne i parametry techniczne co zawarte w

opisie papieru o podanych parametrach referencyjnych. 3) Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu

zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiejkolwiek części dokumentacji z w

postępowaniu pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy

zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych

wyżej warunkach..

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

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

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
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II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

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

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich

trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie : a) Dla zadania nr 1 : przynajmniej jedno zamówienie polegające na druku czasopisma

na kwotę brutto minimum 15.000,00 zł. b) Dla zadania nr 2 : przynajmniej jedno zamówienie

polegające na druku katalogu na kwotę brutto minimum 10.000,00 zł. c) Dla zadania nr 3 :

przynajmniej jedno zamówienie polegające na druku katalogu na kwotę brutto minimum 10.000,00 zł.

d) Dla zadania nr 4 : przynajmniej jedno zamówienie polegające na druku materiałów firmowych na

kwotę brutto minimum 2.000,00 zł.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

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

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=7...

3 z 10 2016-06-06 13:54



III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

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

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

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

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

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

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie;

określenie dostaw lub usług,  których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych

nienależycie

1) Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia dowodów, uznaje się

usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt. III.3.2) niniejszego ogłoszenia. 2)

Zamawiający  nie  wymaga  wskazania  w  wykazie  usług  informacji  o  usługach  niewykonanych  lub

wykonanych nienależycie oraz wskazania wszystkich wykonanych usług. 3) Dowodami, o których mowa

w pkt 1), są : - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie

powinno  być  wydane nie  wcześniej  niż  na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  -  w

przypadku  zamówień  na  usługi  -  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 zostały

wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.;

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

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.  1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

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

zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

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

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

że:

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

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

zamówienia albo składania ofert;

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

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym

wymaganiom należy przedłożyć:

próbki,  opisy  lub  fotografie  produktów,  które  mają  zostać  dostarczone,  których  autentyczność  musi

zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) każdy Wykonawca

zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w Sekcji III.4.2) tiret 2 oraz III.4.4) tiret 1, 2) warunki

dotyczące wiedzy i doświadczenia - dokumenty określone w Sekcji III.4.1) tiret 1 powinien złożyć co najmniej

jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3) oświadczenie o spełnieniu

warunków udziału w postępowaniu określone w Sekcji III.4.1) oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu

określone w Sekcji III.4.2) tiret 1 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia w ich imieniu bądź każdy z wykonawców oddzielnie. 2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp,

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamówienia lub zdolnościach ekonomicznych lub finansowych 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 (przedstawione w formie oryginału lub

notarialnie poświadczonej kopii) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania

zamówienia. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów w trybie art. 26 ust. 2b ustawy winno być sporządzone

zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie podejmuje. W przypadku innych

podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie

dokumentów stanowiące dowody, muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą
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za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie

zasobów nie ponosi winy. 3.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, Zamawiający żąda złożenia dokumentów

dotyczących w szczególności: 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. Udostępnienie potencjału dotyczącego wiedzy i doświadczenia wiąże się z udziałem

podmiotu trzeciego przy realizacji zamówienia, np. w formie podwykonawstwa, konsultacji, doradztwa. 4. 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, a podmioty te będą brały udział w realizacji

części zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów

dokumentów wymienionych w Sekcji III.4.2). 5. PODWYKONAWCY : 1). Zamawiający żąda wskazania przez

Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez

wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych

w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.3. 2). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.3.2), 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. 6.

Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji

III.4.3.1) tiret 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, 2) dokument, o którym

mowa w Sekcji III.4.3.1) lub zastępujący go dokument, o którym mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) w przypadku wątpliwości co do treści

dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7. Wartości pieniężne wskazane w

dokumentach mających na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu

dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, podane w walutach obcych,

wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o

niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 40

2 - Jakość - 60

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i

będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiany

umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo

zamówień publicznych stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie

przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 3. Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach i

zakresie: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy z przyczyn

niezawinionych przez Wykonawcę nastąpi konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, po

zaproponowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego nowego terminu realizacji

przedmiotu umowy. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Zmiana może

dotyczyć terminu wykonania umowy bez naliczania kar umownych; 2) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w

sytuacji gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu

prawnego; 3) wysokości ceny, w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w

odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy; 4) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w

czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 5)

zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły wyższej

rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny

i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne

działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski

żywiołowe; 6) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy jeżeli dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 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; 7) powierzenia określonego zakresu

podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy wprowadzenie

nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia. 4. Inicjatorem zmian może być
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Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis

proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 5. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej

którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony

zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu.

Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej

stronie. 6. Zmiana osób wskazanych w § 9 ust. 1 i ust. 2 umowy którejkolwiek ze Stron nie stanowi zmiany jej

treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie

o zmianie danych teleadresowych osób. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie

sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.asp.krakow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych im.

Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, pl. Jana Matejki 13, pokój nr 115 (I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016

godzina 10:30, miejsce: Biuro Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków,

Plac Jana Matejki 13, pokój nr 104 (I piętro).

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

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

Europejskiej: 1. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: a) Dla zadania nr 1 : 1 egz. czasopisma

opatrzonego numerem ISSN wydrukowanego w technice offsetowej przez podmiot, który będzie realizował

zamówienie (oznaczenia próbki winno znajdować się na próbce). Złożona próbka winna zawierać zarówno

rysunki (fotografie) czarno-białe, jak i kolorowe. b) Dla zadania nr 2 : 1 egz. katalogu opatrzonego numerem

ISBN wydrukowanego w technice offsetowej przez podmiot, który będzie realizował zamówienie (oznaczenie

próbki winno znajdować się na próbce). Złożona próbka winna zawierać zarówno rysunki (fotografie) czarno-

białe, jak i kolorowe. c) Dla zadania nr 3 : 1 egz. katalogu opatrzonego numerem ISBN wydrukowanego w

technice offsetowej przez podmiot, który będzie realizował zamówienie (oznaczenia próbki winno znajdować się

na próbce). Złożona próbka winna zawierać zarówno rysunki (fotografie) czarno-białe, jak i kolorowe. d) Dla

zadania nr 4 : po 1 egz. torby papierowej, papieru firmowego, wizytówki, koperty z przykładem logo (oznaczenia

próbek winny znajdować się na próbkach). Przedmiot próbki ma odpowiadać przedmiotowi zamówienia, w

zakresie w jakim wskazano powyżej, oraz będzie podlegał badaniu w ramach kryterium pozacenowego

określonego w Rozdziale XVI SIWZ. 2. Oferta musi zawierać: a) formularz ofertowy według załączonego wzoru,

który stanowi Załącznik nr 2 do specyfikacji; b) formularz cenowy według załączonego wzoru, który stanowi

Załącznik nr 3 do specyfikacji; c) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez

pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

zgodnie z art. 23 ustawy; d) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Części III.4 niniejszego ogłoszenia. 3.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA : a) Dotyczy Zadania nr 1 - realizacja zamówienia w terminie nie dłuższym
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niż 5 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Zamawiającego plików do druku (planowany termin realizacji

usługi: lipiec 2016 r., październik 2016 r., grudzień 2016 r., kwiecień 2017 r.). b) Dotyczy Zadania nr 2 - realizacja

zamówienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Zamawiającego plików do

druku (planowany termin realizacji usługi: wrzesień 2016 r.). c) Dotyczy Zadania nr 3 - realizacja zamówienia w

terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Zamawiającego plików do druku

(planowany termin realizacji usługi: listopad 2016 r.). d) Dotyczy Zadania nr 4 - realizacja zamówienia w terminie

nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Zamawiającego plików do druku (planowany termin

realizacji usługi: sukcesywne zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 r., na

podstawie zamówień składanych przez Biuro Rektora i Kanclerza)..

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE NR 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 1 : Druk czasopisma

Wiadomości ASP.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 5.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 40

2. Jakość - 60

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE NR 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 2 : Druk wydawnictwa :

Wybrane prace studentów Wydziału Form Przemysłowych wykonane w roku akademickim 2015/16.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 5.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 40

2. Jakość - 60

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIE NR 3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 3 : Druk publikacji

pokonferencyjnej : Patchlab Generator II : Pomiędzy kreacją a technologią..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.
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3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 5.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 40

2. Jakość - 60

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ZADANIE NR 4.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 4 : Druk materiałów

firmowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 5.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 40

2. Jakość - 60
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