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

Warszawa: Świadczenie usług poligraficznych polegających na druku
publikacji dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.
Numer ogłoszenia: 346950 - 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie,
ul. Karasia 2, 00-327 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8261725, faks 22 8269278.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrpolski.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług
poligraficznych polegających na druku publikacji dla Teatru Polskiego im. Arnolda
Szyfmana w Warszawie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4)

Określenie

przedmiotu

oraz

wielkości

lub

zakresu

zamówienia:

Świadczenie usług poligraficznych polegających na druku publikacji dla Teatru
Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Szczegółowy wykaz usług objętych
niniejszym zamówieniem stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień
uzupełniających



Zamawiający

przewiduje

możliwość

udzielenia

zamówień

uzupełniających,

stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.1.6)

Wspólny

Słownik

Zamówień

(CPV):

79.80.00.00-2,

79.82.20.00-2,

79.82.30.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.01.2017.

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

Powyższy warunek oceniony będzie na podstawie złożonego wraz z ofertą
dokumentu - podpisanego załącznika nr 3 do SIWZ, na zasadzie: spełnia
lub nie spełnia warunku.



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Powyższy warunek oceniony będzie na podstawie złożonych wraz z ofertą
dokumentów - podpisanych załączników nr 3 i 5 do SIWZ, na zasadzie:
spełnia lub nie spełnia warunku. Zgodnie ze wzorem załącznika nr 5 do SIWZ
wymaganym jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie:

a) zrealizował a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
realizuje co najmniej 3 zamówienia odpowiadające przedmiotowi niniejszego
zamówienia,
b) wykazuje przynajmniej 1 przypadek potwierdzający zachowanie ciągłości
współpracy z jednym Zamawiającym przy realizacji usług odpowiadających
przedmiotowi niniejszego zamówienia - w ramach zawartych z nim umów
(udzielonych przez niego zamówień) na łączną minimalną kwotę 60 000 zł
netto, która trwała a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych trwa
nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy,
c) termin wykonania druku pozycji w ramach udzielonych zamówień nie był
dłuższy niż 4 dni, licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów
do druku do dnia dostarczenia przez Wykonawcę gotowego produktu.


III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Powyższy warunek oceniony będzie na podstawie złożonego wraz z ofertą
dokumentu - podpisanego załącznika nr 3 do SIWZ, na zasadzie: spełnia
lub nie spełnia warunku.



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Powyższy warunek oceniony będzie na podstawie złożonego wraz z ofertą
dokumentu - podpisanego załącznika nr 3 do SIWZ, na zasadzie: spełnia
lub nie spełnia warunku.



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Powyższy warunek oceniony będzie na podstawie złożonego wraz z ofertą
dokumentu - podpisanego załącznika nr 3 do SIWZ, na zasadzie: spełnia
lub nie spełnia warunku.

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

WYKONAWCY

W

WARUNKÓW

UDZIAŁU

POSTĘPOWANIU

W

CELU

POTWIERDZENIA
ORAZ

SPEŁNIANIA

NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
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
a. Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie
i załączenia w/w dowodów, uznaje się co najmniej usługi niezbędne do oceny
spełniania

warunku

określonego

w

pkt

III.3.2)

ogłoszenia;

b. Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenie, - oświadczenie
wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej;
c. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi
wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa
w pkt. b.;
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:
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
o

niż

6

dopuszczenie

miesięcy
do

przed

udziału

w

upływem

terminu

postępowaniu

o

składania

udzielenie

wniosków

zamówienia

albo składania ofert;


nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
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, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia. Szczegóły dotyczące takiego przypadku zostały
opisane w treści SIWZ.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
podmioty

występujące

wspólnie

o

dopuszczenie

do

udziału

w

postępowaniu

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia
umowy

w

sprawie

zamówienia

publicznego,

a

pełnomocnictwo

przedstawiają

zamawiającemu wraz z ofertą. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkie
upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych
wspólnie występujących wykonawców (KRS, wyciąg z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej) i musi być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie. W pełnomocnictwie powinny się znaleźć: oświadczenia
podmiotów

o

przyjęciu

odpowiedzialności

solidarnej,

oznaczenie

Wykonawców

ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie pełnomocnika, oznaczenie czasu
trwania i zakresu pełnomocnictwa. Wskazanym jest, aby Wykonawcy występujący
wspólnie - przed zawarciem umowy na realizację przedmiotu zamówienia mieli
uregulowany stan prawny w postaci umowy zawartej pomiędzy nimi, ustalającej
zasady ich współpracy, przewidującej ich współdziałanie, sposób odpowiedzialności
wraz z jej zakresem, pełnomocnictwa. Umowa taka może być zawarta już na etapie
składania ofert i przedłożona zamawiającemu wraz z ofertą. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących
każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te
podmioty.

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: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: www.teatrpolski.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, ul. Karasia 2, 00-327 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert:
05.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie,
ul. Karasia 2, 00-327 Warszawa, pokój nr 24, tj. w Sekretariacie Teatru Polskiego
(piętro 2).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).
IV.4.17)

Czy

przewiduje

się

unieważnienie

postępowania

o

udzielenie

zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu
Unii

Europejskiej

udzielonej

przez

oraz

niepodlegających

państwa

członkowskie

zwrotowi

środków

Europejskiego

z

pomocy

Porozumienia

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

