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INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Specyfikacja  

Istotnych Warunków Zamówienia  
 

postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego  

na  

dostawę  publikacji wytworzonej 
metodami poligraficznymi 
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 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

  zał. 01 FORMULARZ OFERTOWY 
  zał. 02 OŚWIADCZENIE O SPELNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU 

   zał. 03 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
   zał. 04 WYKAZ USŁUG 

  zał. 05 WZÓR UMOWY 
 
1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
a. nazwa:  Instytut Filozofii i Socjologii 

       Polskiej Akademii Nauk 
b. adres :  00-330 Warszawa 

     ul. Nowy Świat 72 
c. adres  strony internetowej: www.ifispan.waw.pl 
d. Tel. 22 826-1-71-81   Fax 22 826-78-23 
e. NIP:  525-21-00-471          
 

2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  
 przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

2. Postępowanie prowadzone jest z udziałem komisji przetargowej. 
3. Postępowanie zostanie unieważnione wyłącznie gdy: nie zostanie złożona 

żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 
4. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może     

 przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
5. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

 postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym 
 czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

6. Zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, a złożone dodatkowe oferty będą 
 również zawierały taką samą cenę, 

7. Postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 
 umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie 
 wszystkich wykonawców, do których zwrócił się z zapytaniem o cenę usługi , 
 podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

9. W sprawach nieuregulowanych w treści specyfikacji istotnych warunków 
 zamówienia  zastosowanie mają przepisy PZP. 

 
3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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1) Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na dostawę  publikacji 
 wytworzonej metodami poligraficznymi: 
 Druk i dostawa pracy zbiorowej pod redakcją A. Kołakowskiego „Wokół dorobku 
 warszawskiej szkoły historii idei”, ISBN 978-83-7683-076-6. 
 Parametry druku: 
 Format: A5, 
 Źródło druku: plik PDF 
 Objętość: do 18 arkuszy drukarskich 
 Nakład: 300 egz. 
 Okładka: 
 Oprawa: broszurowa z dwoma skrzydełkami, klejona 
 Ilość kolorów: 4+1 
 Gramatura i rodzaj kartonu: 250 g/m2 
 Folia: matowa, 
 Druk: jednostronny 
 Środki: 
 Druk: 1+1, papier offset 80g/m2 wg wzoru  
 Egzemplarz wzorcowy do wglądu u Zamawiającego 
2) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy 
 publikacji do siedziby Zamawiającego Warszawa ul. Nowy Świat 72, 
3) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko, 

  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
 22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki 
   

4) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający określa termin realizacji zamówienia na 10 dni od przekazania      
wykonawcy plików do wydruku pozycji książkowej, które nastąpi nie póżniej niż 
przed końcem roku 2013. 
 

5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Wadium nie jest wymagane 

 
6) ZALICZKI 

nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
 

 
7) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
1.  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Warunkiem wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  

2.  Wiedza i doświadczenie 
 Wykonawca winien wykonać lub aktualnie wykonywać ( w przypadku 
 świadczeń okresowych lub ciągłych),  w okresie ostatnich trzech lat przed 
 upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
 krótszy - w tym okresie co najmniej trzy usługi główne odpowiadające  swym 
 charakterem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot oferty.  

3.  Potencjał techniczny 
Warunkiem wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
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4.  Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Warunkiem wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

5.  Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Warunkiem wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

6.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym,  osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi  stosunków. 

7.  Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków 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. 

8.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia  przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy 
łącznie muszą  spełniać warunki określone w ust. 1. 

9.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których brak 
jest  podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
w stosunku do żadnego z Wykonawców nie może być podstaw do 
wykluczenia. 

10. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonywana  będzie w sposób: 
 spełnia / nie spełnia warunku, w oparciu o dokumenty, które mają 
 dostarczyć wykonawcy. 

 
8) 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 
 
Wykonawcy składają oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 
ust. 1 PZP według wzoru stanowiącego załącznik nr 02  do SIWZ. 

 
 8.1 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: 

1.  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, głównych usług , w okresie ostatnich trzech 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 dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Przez wykaz zrealizowanych głównych usług rozumie się wykaz usług w 
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu określonego w pkt. 7.2 powyżej. Wzór wykazu stanowi 
załącznik nr 04  do niniejszego SIWZ.  Wykaz winien zawierać co najmniej 3 
takie usługi odpowiadające swym charakterem usługom stanowiącym 
przedmiot zamówienia (tj. druk pozycji książkowej), a jej wartość była nie 
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mniejsza niż 5000 zł. Każda z wykazanych usług winna być potwierdzona 
dokumentem stwierdzającym jej należyte wykonanie. 
 

 
 

8.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

1.  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. W tym celu należy dołączyć 
do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 03   ( w przypadku gdy ofertę 
składa kilka podmiotów dotyczy to każdego z nich) 
 

 
8.3 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 (informacja o 
powiązaniach kapitałowych) 
 

9) INNE DOKUMENTY 
 

Wypełnią i dołączą do oferty FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 01 )  

10) OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
TYLKO DLA WYKONAWCÓW, U KTÓRYCH PONAD 50% PRACOWNIKÓW 
STANOWIĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE   

Zamawiający nie wprowadza takiego ograniczenia 

11) INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z  WYKONAWCAMI  

 
1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy zamawiającym oraz 
wykonawcami będą przekazywane: 

a. pisemnie na adres 00-330 Warszawa, Nowy Świat 72 pok.231 
b. faksem na numer:   22 826-78-23.      
c. drogą elektroniczną na adres e-mail: emorawsk@ifispan.waw.pl   

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

3. Wykonawcy, którzy do dnia składania ofert nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane 
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa i 
zostaną wezwani na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy do ich złożenia, powinni 
przesłać/złożyć w formie pisemnej ww. oświadczenia, dokumenty w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub 
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pełnomocnictwa w formie oryginału wystawionego przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy lub kopii (odpisu) notarialnie poświadczonej,  
w terminie i do miejsca wskazanego w stosownym zawiadomieniu. 

4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie 
internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ 
oraz zamieści na stronie internetowej. Każda wprowadzona zmiana staje się 
integralną częścią tej specyfikacji. 

7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się 
wskazywać na znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub 
nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego. 

8. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu 
Zamawiającego jest: Elżbieta Morawska 22 657 28 61 

 
12) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu  
  na składanie ofert. 

 
13) INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

O KTÓRYCH MOWA W ART.67 UST.1 PKT 6 I 7 LUB ART.134 UST.6 PKT 3 I 4  
 

Zamawiający  przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego 
w tryb. art. 67 ust.1 pkt 6 

 
14) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez 
Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 82 ust. 1 ustawy.  

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były 

kolejno ponumerowane, złączone w sposób uniemożliwiający jej 
dekompletację. 

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, 
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową. 

6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być 
parafowane i datowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 

7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione 
do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – 
zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 

8. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania 
Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań 
w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno 
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być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z 
wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo 
musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

9. Zapis ustępu 8 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 
10. Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upoważnione do zaciągania 

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do 
właściwego rejestru. 

11. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

12. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i 
inne dokumenty, winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę 
upoważnioną do podpisania oferty. Dotyczy to zarówno oryginałów 
oświadczeń i dokumentów jak też ich poświadczonych za zgodność z 
oryginałem kserokopii. 

13. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, dane te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, 
opisanej: „Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać 
numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku 
wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i 
mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem 
postępowania. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń 
niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
nieuczciwej konkurencji powoduje ich odtajnienie. 

14. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia 
wymienione w niniejszej SIWZ. 

15. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

16. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie 
zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała 
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

17. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie  
o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument 
ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do 
reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi 
być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale VII 
ust. 6, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
lub te podmioty. 

19. Oferta musi ponadto zawierać: 
a. wypełniony i podpisany formularz ofertowy  
b. wszystkie wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty  
c. wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. 
20. Ofertę należy dostarczyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu do 

siedziby zamawiającego 
21. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób: 

W widocznym miejscu umieszczony napis 



str. 8 
 

                                             OFERTA 

               na dostawę  publikacji wytworzonej metodami poligraficznymi 
                                nie otwierać przed dniem 15.11.2013  godz 945 

oraz dane pozwalające zidentyfikować Wykonawcę składającego ofertę: 
nazwa, adres i numer telefonu (dopuszcza się odcisk pieczęci) Wykonawcy. 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed 
terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

22. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do 
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub 
zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert 
należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 

23. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej 
kopercie z dopiskiem „ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa 
Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się 
odcisk pieczęci). 

24. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po 
upływie ostatecznego terminu składania ofert. 

 
15) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT 
 

1. Termin składania ofert 
oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Instytucie Filozofii i 
Socjologii PAN w Warszawie ul. Nowy Świat 72 pok. 231  do dnia 15.11.2013 
do godz. 930 

 
2. Termin otwarcia ofert                                                                                                                

otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w  Instytucie Filozofii i 
Socjologii PAN w Warszawie ul. Nowy Świat 72 pok. 231  w dniu 15.11.2013   
o godz. 945   

 
16) OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  
 
1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty 
 Zamawiający zastosuje kryterium najniższej ceny. 
2. Cena powinna obejmować wszystkie koszty wykonania całości zamówienia. 
3. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto zamówienia w PLN. 
4. Cena zaproponowana przez Wykonawcę zostanie przeliczona na wartość 
 punktową zgodnie z następującym wzorem 
         Cmin 
      C = ----------------- x 100 pkt, 
         Cbad 
gdzie: 
 Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę, 
 Cbad – oznacza cenę za wykonanie zaproponowaną w badanej ofercie, 
 C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 
  

 
17) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  PRZY 

WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 
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1. W postępowaniu za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która 
uzyska najwyższą liczbę punktów. 

2. Każdy wykonawca może zaproponować jedną ofertę cenową. 
3. W przypadku gdy dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę 

najwyższych punktów, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 5 PZP wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli takie oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 
 

18) INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
Wykonawca winien stawić się w uzgodnionym z Zamawiającym terminie w 
 siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy.  
 

19) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO    
WYKONANIA UMOWY 

 
  Nie są wymagane 
 
20) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  

WPROWADZONE  DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 
TAKICH WARUNKACH 
 

 1. Wykonawca, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do 
  podpisania umowy załączonej do SIWZ (załącznik nr 05 ), która stanowi jego  
  integralną część. 
 2. Wszystkie zmiany w treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej , w  
  postaci skutecznego powiadomienia drugiej strony. 
 3. Zmiany nie mogą dotyczyć ceny usługi. 
 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie   
  umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w   
  chwili zawarcia  umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie   
  miesiąca od uzyskania wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim   
  wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
  mu z tytułu wykonania części umowy. 
 5. Jeżeli wskutek okoliczności niezależnych od Stron, Strona nie będzie mogła   
  wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części lub ich    
  wykonanie wiązałoby się z poniesieniem nieuzasadnionych strat, niezwłocznie  
  powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i   
  zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku  
  utraty grantu MNiSW (nr 0082/FNiTP/H11/2011) lub nieotrzymania      
  odpowiednich środków finansowych przez organ dotujący przeznaczonych na  
  cele wydawnicze. 

 
21) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

 Wykonawcy który uznał, że jego interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
 doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
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 zamawiającego ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w 
 Dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 


