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ogłoszenie nr 649701-N-2018 z dnia 2018-11-19 r.

Główny InsĘtut Górnictwa:Przetargnieograniczony na dostawę czasopism naukowych oraz prasy

codziennej na 2019 r. dla GIG Katowice

oGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU _ Dostawy

Zzmieszcza n i e o gł o s z eni a z Zami ę szczanie ob ow i ązk owe

O głoszenie dotyczy : Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub Programu

o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy' których

działalność,lub działalnośó ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nię

Należy podaó minimalny procentowy wskaŹnik zatrudnienia osób na\eżącychdo jednej lub więcej kategorii,

o któryclr mowa w aft. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niŻ 3Ooń, osob zatrudnionych przęz zakłady pracy

chronionei lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadzapodmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowa dzane wspólnie przez zamawiających

Nię
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IeŻęIttak, należywymienió zamawiających, którzy wspólnie przęprowadzają postępowanię oraz podać

adresy ich siedzib, kr'ajowe nuńery identyfikacyjne orazosoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktow:

Postępowaniejestprzeprowadzanewspólniezzam^wi^jącymizinnychpaństwczłonkowskichUnii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólniezzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej _ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Głowny Instytut Górnictwa' krajowy numef identyfikacyjny , ul' pl' Gwarków

I ,40166 Katowice, woj' śląskie, państwo Polska, tę|' 03Ż 258I63t-9, e-mail bgxzg@gig.katowice'p1,

faks 32Ż596533.

Adręs strony interrretowej (URL): www'gig'eu

Adres profilu nabYwcY:

Adres strony internętowej pod ktorym moŻnauzyskaó dostęp do narzędzi turządzeh lub formatow

plików, które nie są ogolnie dostępne

I.2)RODZAJZAMAWIAJĄCEGo:Podmiotprawapublicznego

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)z

Podziałobowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzantapostępowania'

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zama:wtającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który zzamawia1ących jest odpowiedzialny zaprzęprowadzenie

postępowan ia, czyi w jakim zakresie za przęprowadzeniepostępowania odpowiadają pozostali

zamawiający,czyzamówieniebędzieudzielaneprzezkażdegozzamawiającychindywidualnie,czy

zamówi eni e zo stanie udzielonę w imieniu I na tzeQz p ozo stĄch zamaw tających) :

r.4) KOMUNTKACJA:

Nieogranic zony'pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nię

Adresstronyinternetowej,naktórejzamieszczonabędziespecyfikacjaistotnychwarunków

zamówienia
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Tak

wlilW.gig.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony _ więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

oferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adręs

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie

sposób:

Tak

Inny sposób:

ofertlubwnioskówodopuszczeniedoudziałuwpostępowaniuwinny

oferta musi być sporządzona w formie plsęmneJ

Adres

Główny Instytut Gómictwa, Plac Gwarków 1'

(F Z-I), pokoj 2Ż6, II pi ętro

40 - t66Katowice, Gmach Dyrekcji' DziałHandlowy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystani aznarzędzi'wządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nię

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzimoŻnauzyskaó pod adresem:

(uRL)
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II.1) Nazwa nadana zamówien il przezzamawiaiącego: Przetarg nieograniczony na dostawę czasoplsm

naukowych oIaZ prasy codziennej naŻOI9 r' dla GIG Katowice

Numer referencyj nyz FZ - 1/508 1/SK/l 8/CSI

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3)Informacjaomożliwościskładaniaofertczęściowych

Zamówięnie podzielone jest na części:

Tak

oferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich częŚci

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówie nia (wielkość, zakres, rodzaj i ilośc dostaw, usług lub robot

budolulanych lub olcreślenie zapotrzebowąnia i wymagań ) uw przypadku partnerstwa innowacyjnego

_ określeni ezapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ budowlane: Przedmiotęm

zamówienia jest dostawa czasopism naukowych orazprasy codziennej naŻOI9 r' dla GIG Katowice:

Część l - Czasopisma naukowe, Część Ż _Prasa codzienna

II.5) Główny kod CPV: ŻŻŻ00000-Ż

Dodatkowe kodY CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówi enia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

WartoŚó bęz VAT: 45614,7I

Waluta:

https://bzp.uzp.gov.pl/zP400Podgladopublikowanego.aspx?id=5d0231 
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PLN

(w przypadku umów ramowch lub dynamicznego Systemu zakupow _ szacunkowa całkowita

nxaksymalna wartość w całyru olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

||.7)Czyprzewidujesięudzieleniezamówień,októrychmowawart.67ust'1pkt6i7lubwart'

134 ust. 6 pkt 3 ustawY PzP: Nie

okręślenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oTaZ warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art.I34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach'. lubdniach:

htb

data rozpoczęcia: 2019-01-01 lub zakończeniaz 20I9-I2-3I

Okles w dniach rozp

019-01-01 19-r2-3r

okres w miesiącach

II.9) Informacje dodatkowe z Zamawiający dopusz czamożljwośó składania ofert częŚciowych, na jedną

lub więcej wybranych części (takżena całośó zamówieni a)'Liczbaczęści: Ż' Złożenie ofeĘ częściowej

oznacza złoŻenteoferty na daną część, zawterającąwszystkie pozycje z tej częścL Wybór oferty

najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówięnia. Zamawtający nie dopuszcza

mozliwośc i zŁoŻęniaoferty wariantowej. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w cęlu

za.warciaumowy ramowej. Zamawtający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia

aukcji elektronicz nej. Zamawiający nie wymaga wniesięnia wadium orazzabezpleczęnianalezytego

wykonania umowy. L Zamawtający wymag a realizacjtzamówienia na następujących warunkach: a)

Zamowienie będzie realizowane w sposób ciąeĘ i systernatyczny w okresię od 01'01'2019r' do

3I'I2.ŻOI9r.' a w przypadku czasopism aż do skompletowania całego rocznika, nlezalężnie od daty ich

wydania, od numeru 1' do ostatniego; b) dostawy od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 _ 7:00; c)

miejsce dostawy czasopism i prasy: Portiernia - Gmach Główny GIG, Plac Gwarków 1,40-166

Katowice' Ż'W przypadku braku ilościowego lub dostar czenianiewłaściwego tytułu czasopismalprasy,

WYKoNAWCA musi uzupełnić braki ilościowe lub dokonać wymiany tytułu czasopisma/prasy na

właściwy w dniu złożęniareklamacji pisemnie (faxem, e-mailem) lub telefonicznie przez

ZAMAWIAJĄCEGo. 3. WYKoNAWCA zobowiązuje się do reklamowanla'napodstawie reklamacji

pisemnej (faxem, e-mailem) 1ub telefonicznej zŁożonej przezZAMAWIAJĄCEGo, brakujących

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400Podgladopublikowanego'aspx?id=5d023108-6f61-415b-852e-09f4bd6a94f8
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numęrów czasopism lub prasy, prowadzęnia całości korespondencjlzwydawcami oraz informowania

ZAMAWIAJĄCEGo o wszystkich uzgodnieniach dotyczących umowy' 4' WYKONAWCA nie

odpowiada za opóżnienia w dostawie wynikłe zwiny wydawcy' Takie opóżnientamuszą zostaÓ

odpowiednio potwierd zone |udokumęntowane' 5 ' Umowa ulega rozwtązaniu 3| 'I2'20I9r' z

zastrzeżeniem pkt. 1' W przypadku nieskompletowania wszystkich wymienionych w SIWZ czasopism

lub prasy z ptzy czyn |eżący chpo stronie WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCEMU przysługuj e

,,odszkodowanie,, w wysokości 100% war1ości niędostarczonego czasopisma lub prasy' W przypadku

przyczynnieleŻących po stronie WYKoNAWCY (udokumentowanych), np' nieukazania się danego

numęru czasopisma lub prasy, WYKoNAWCA zostanię zwolniony zkoniecznoŚci dostawy czasopism

lub prasy i zkonjęczlrości uiszc zenia,,odszkodowania''. 6. Warunki płatności: Rozliczenia co miesiąc'

Zamawiający wymaga terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo

wystawionej faktury obejmującej dostarczone w danym miesiącu czasopisma/prasę' Fakturę naleŻy

przesłaćw kopercie na adres: Głowny InsĘtut Górnictwa, Biblioteka Naukowa, Plac Gwarków 1, 40-166

Katowice. PoDSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA o UDZIELENIE ZAMoWIENIA'

WARUNK IIJDZIAŁU W PoSTĘPoWANIU oRAZ WYKAZ oSWIADCZEN I DOKUMENTOW

POTWIERD ZALĄCYCH SPEŁNIANIE WARL]NKOW UDZIAŁU W PoSTĘPoWANIU', BRAK

PoD STAW WYKLUCZENIA oRAZ SPEŁNIAN IE' PRZEZoFERoWANE Do STAWY WYMAGAN

OKRESLoNYCH PRZEZZAMAWIAJĄCEGo: 1. o udzielenie zamówienia mogą się ubiegac

Wykonawc y,I<tórzy:l' 1. nie podlegają wykluczeniu; 2' Podstawy wykluczenia'.2.I' Zamawiający

wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o ktorych mowa w art' 24 ust' t pkt 12-23

ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryj ne).2'2. Z postępowania o udzielenie zamówięnia

Zamawiający wyklucz y także Wykonawcę/ow w następuj ących przypadkach - wybranę pIzez

Zamawtąącego przesłanki wyklu częniafakultatywn e, przewidzianę w aft.24 ust' 5 ustawy:2'2'1 ' w

stosunku do którego otwar1o likwidację, w zatwierdzonympTzęz sąd układzie w postępowaniu

restruktury zacyjnymjest przewi dzianęzaspokojenie wierzyci eli przez likwidację jego majątku lub sąd

zarządzłłlikwidację jego majątku w trybie art. 33Żust' 1 ustawy z dnia 15 maja 20t5 r' - Prawo

restruktury zacyjne(Dz. U. poz. 978, z póżn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem

wykonawcy, ktory po ogłoszeniu upadłoś cizawarŁukład zatwierdzony prawomocnym postanowieniem

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzyc ie\t ptzez likwidację majątku upadłego, chyba Że

sąd zarządzrł likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust' 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r' - Prawo

upadłościowe (Dz. IJ . z 2OI5 I' poz. 233 z póżn. zm.). 3 ' Warunki udziafu w postępowaniu' określonę

przęz Zamawiającego zgodn ię z art. 22 ust.lb ustawy: 3.1 . Wykonawca musi posiadać kompetencje lub

uprawnienia do prowa dzęniaokreślonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

pozwa|ającęnarcallzacjęzamówienia.-NIEDoTYCZYNINIEJSZEGoPoSTĘPoWANIA.3.2

hnps://bzp.uzp.gov.pl/zP400Podgladopublikowanego,aspx?id=5d023108-6f61-415b-852e-09f4bd6a94f8
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Wykonawca musi znajdowaćsię w sytuacji ekonom icznejlub finansowej pozwalające,narca|izację

zamówienia.-NIEDoTYCZYNINIEJSZEGoPoSTĘPOWANIA.3.3Wykonawcamusiposiadaó

zdolnośÓ techniczną lub zawodową pozwal ającąnarca|tzacjęzamówienia' - NIE DoTYCZY

NINIEJSZEGo PoSTĘPOWANIA' 4' Wykaz oświadczęń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw

wykluczen ta orazna potwier dzenie,ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom okr'eślonymprzez

Zamawtającego: 4.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia do oferty na|eŻy dołączyćaktualne na dziehskładania ofęń oŚwiadczenia, zgodne ze

wzoręm stanowiący mzałączniknr Żdo SIWZ (oświadczenię z art.25a ustawy)' Informacje zawarte w

oświadczeniachstanowiąwstępnepotwierdzente,ŻeWykonawcaniepodlegawykluczeniuz

postępowania,4.Ż.WcelupotwierdzeniabrakupodstawydowykluczerriaWykonawcyzpostępowania,o

ktorej mowa w art. Ż4l,lst' 1 pkt 23 ustałv}' Wykonawca składa, stosownie do treści art.24 ust. 11 ustawy

(w terminie 3 dni od dniazamjeszczęniaprzęzZamawiającego na stronie internetowej informacji z

otwarcia ofert, tj. informacji, o ktorych mowa w ań. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub

braku przyna.eżności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24rlst. I pkt23 ustawy' Wraz

ze złożentęm oświadc zęnla)Wykonawc a możeprzedstawió dowody, że powiązanta z innym Wykonawcą

nie prowad ządo za|<łócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenię zamówienia. Uwaga: W przypadku

Wykonawcow wspólnie składających ofertę' dokumenty o ktorych mowa w pkt 4'2' zobowlązany jest

złozyćkażdyzWykonawcówwspólnieskładającychofertę.4.3.Wykonawca'któregoofęrtazostanie

najwyżej oceniona, w celu potwierdze nta, Żeoferowane dostawy odpowiadają wymaganiom okreŚlonym

ptzęzZamawiającego(zgodniezopisemprzedmiotuzamówienia),zostaniewezwanydoprzedłożenia

następujących dokumentow (aktualnych na dzięh złożenia):NlE DoTYCZY NINIEJSZEGo

P.STĘP.*ANIA' Uwaga (dotyczącawszystkich oświadczeń i dokumęntów): 1) Wykonawca nie jest

obowiązan y do złoŻenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzającychspełnianie warunków udziału w

postępowaniu lub brak podstaw wykluc zenia,1eże|tZamawiający posiada oświadczenia lub dokumenĘ

dotyczącetegoWykonawcylubmożęjeuzyskaćzapomocąbezpłatnychiogolnodostępnychbazdanych,

w szczegóIHości rejestr.ów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 
'utego 

2005 r' o informaĘzacji

działalności podmiotow realizują cych zadania publiczn e (Dz.IJ. z2014 r. poz. 1114 oraz zŻ016 r' poz'

352),Ż)wprzypadkuwskazaniaprzęzWykonawcędostępnościoświadczeńlubdokumentow,wformie

elektronicznej pod określonymi adresami interrretowymi ogólnodostępnych tbezpŁatnychbazdanych'

ZamawiającypobierasamodzielnieztychbazdanychwskazaneprzezWykonawcęoŚwiadczęnialub

dokumenty, 3) w przypadku wskazania przęzWykonawcę oświadczęń lub dokumentów na potwierdzenię

braku podstaw wyk'uczenia lub spełniania warunków udziafu w postępowaniu, w formie e'ektronicznej

podokreślonymiadresamiintęmetowymiogólnodostępnychtbezpłatnychbazdanych,Zamawlający

ŻądaodWykonawcyprzedstawięniatfumaczenianajęzykpolskiwskazanychprzezWykonawcęi
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pobranych samodzieln ie przezZamawiającego dokumęntów, 4) w przypadku wskazaniaprzęz

Wykonawcę oświadczeri lub dokumęntóW które znajdnJąsię w posiadaniu Zamavłiającęgo' w

szczegó|ności oświadczeń lub dokumentów przechowylvanych ptzezZamavłiającego zgodnię z afi' 9'7

ust'1ustawy,Zamawiającywcelupotwierdzęniaokoliczności,októrychmowawaft'25ust'1pkt1i3

ustawy (brak podstaw wykluc zenia orazspełnianie warunków udziŃuw postępowaniu okręślonych przez

Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczęńlub dokumentów, o ile Są one aktualnę'

EKoNOMICZNYM, FI|{ANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI aDZI.AŁv w PosTĘPowANIU

ilI.l.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej' o ile

wynika to z odrębnych przepisów

określenie warunków: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

określenie warunków: Nie dotyczy

Informacje dodatkowę

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

określenie warunków: Nie dotyczy

Zamawiający wymaga od wykonawców wskaz aniaw ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziałuw postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz zinformacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczęniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

rlr.2) PODSTAWY WYKLUC ZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

I|I.Ż.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art' 24 ust' 5 ustawy Pzp

TakZamauliający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okr'eślona w art. 24 ust' 5 pkt 1 ustawy Pzp)

https://bzp'uzp.gov.pl/ZP400Podgladopublikowanego'aspx?id=5d023108-6f61-415b-852e.09f4bd6a94f8
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NaleĄ podaó informacje na temat udzięlaniazaliczek

III.3) yYKAZ 6ŚyIADCZEŃ SKŁADANYC1;Pp1Zp'Z11IYK6NAyCĘ w CELU

ySTĘPNEGo PoTwIERDZEN|A,ŻENIE PODLEGA oN WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI IJDZj]IAŁIJ w POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

rlr.4) wYKAZ oŚwrłuczEŃ LUB DoKUMENrÓw , SKŁADANYCH PRz,EZ

wYKoNAwCĘ w POSTĘPoWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU

PoTwIERDZENIA oKoLICZNoŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UsT. l PKT 3

USTAWY PZPZ

m.$ ryYKAZ oŚwIADCZEŃ LUB DoKUMENTÓw SKŁADANYCH PRZEZWYKONAWCĘ

w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU PoTWIERDZENIA

oKoLICZNoŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAwY PZP

ilI.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓw uozrAŁU w PoSTĘPoWANIU:

III.5.2) w ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

IrI.ó) WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PRZEZWYKONAWCĘ

w PoSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU PoTWIERDZENIA

oKoLICZNoŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAwY PZP

rrr.D INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt rrIS) - rlr.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

rv.l) OPIS

IV. 1. 1) Tryb udzielenia zamówienia : Przetarg nieograniczony

Iv.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium :

Nie

Informacja na temat wadium

Iv.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
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N.1.4)Wymagasięzłożeniaofertwpostacikatalogówelektronicznychlubdołączeniadoofert

katalo gów elektronicznych :

Nię

Dopltszcza się złożenieofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączentado ofert katalogów

elektronicznYch:

Nię

Informacje dodatkowe:

rv.l.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowei:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowe1

Nie

ZłoŻęnięoferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczes nymzłoŻęniem oferty zasadntczej

Nie

N.1.6) Przewidyrvana liczba wykonawców, którry zostaną zaproszeni do udziału w postępowanru

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszenieln' dialog konkurencyjny' partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minima |na |tczba wykon awców

Maksymaln a |tczb a wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawców :

N.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczente|tczby uczestników umowy ramoweJ

P r zew tdziana maksym a |na |iczb a uc z e stników umowy ramoweJ :

Informacje dodatkowe

Zamówieni e ob ej muj e ustanowienie dynamiczne go systemu zakup ów :

httDs://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego'aspx?id=5d023108-6f61-415b-852e-09f4bd6a94f8
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Adres strony internetowej,naktórej będązamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systęmu Zakupów :

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofeń w formie

katalo gów elektronicznych :

Przewiduje się pobrani e ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenLa ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.l .8) Aukcj a elektroniczna

przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznei (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocj acj e z ogłoszeniem) Nte

Nalezy podaó adręs strony internetowej, na ktorej aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamowlenra

Należy podać, które informacje zostanąudostępnione wykonawcom w trakcię aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

In form acj e doty czące przeb i e gu aukcj i el ektroni cznej :

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji ęlektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytowaó (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczącewykorzystywanego sprzętu elektronicznego' rozwiązaii specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagani a dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aŃcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas fiwania

Czy wykonawcy' którzy nie złożylinowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :
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IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.Z.2) Kryteria

Znaczente

95,00

5,00

Kryteria

Cena brutto

Termin płatności za fakturę

rv.2.3) Zastosowanie procedury' o której mowa w art. Ż4aa lst' 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

Iv.3.1) Informacje na temat negocjacli z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie ofeĄ:

Przewidzian e jestzastrzeżęnieprawa do udzielęnia zamówięnia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowa dzenia negocj acj i

Przewtdziany jest podzlaŁnegocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym |tczbę etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymaga h zamawtającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagrod dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeili zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmono gram postępowanla:

PodziaŁdialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwtązah''

Nalezy podaó informacje na temat etapów dialogu:

hftps://bzp.uzp.gov.pl/zP400Podgladopublikowanego.aspx?id=5d023'108-6f6'1-415b-852e-09f4bd6a94f8
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Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyinego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania' którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

PodziaŁnegocjacji na etapy w celu ogranlczeniu liczby ofert podlegających negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofefi wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adręs strony intemetowej, na ktorej będzie prowadzonalicytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagani a dotyczącerejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji ęlektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeh informaĘc zny ch"

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenię minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elęktronicznej i czasie ich ttwania:

Czas fiwania:

Wykonawcy,którzy nie złożylinowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziafu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytacj i elektronicznej :

Istotnę dla stron postanowienia, które zostanąwprowadzone do treści zawteranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy' albo wzór umowy:

Wymagani a doĘ czące zabezpieczenia na\eżytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=5d023108-6f61-415b-852e-09f4bd6a94f8
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w.s) ZMIANA uMowY
Przewiduje się istotne zmiany postano\ilień zawartej umowy w stosunku do treści oferty' na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezywskazaćzakres,charakterzm\anorazwarunkiwprowadzęnlazmLafi]i

1.Wszelkie zmianyniniejszej Umowy wymagają pod rygorem nięwazności formy pisemnej' 2' Na

podstawieart.I! ,ust'1ustawyPrawozamówieńpublicznychZAMAWIAJĄCYprzewidujezmiany

zavłartejUmowy w fotmie aneksu, w szczegóIności w następujących sytuacjach: a) zmiany tetminu

rea|lzacjiumowy w przypadku zaistnienia zdarzęitbędących następstwem siły wyŻszej'

uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie . Za slłę v,ryŻszą strony uznająprzyczynę

sprawczą zdarzeniao charakter ze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą sttony nie

mają wpĘwu. b) zmiany rlazw,siedziby stron umowy, numerów kont bankolvych' 3'Warunkiemzmiany

treści umowy jest podpisanie protokofu koniecznoŚci

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iv.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iv.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018 -II-Ż7 , godzina 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względuna pilną potrzebę udzielenia zamówięni a (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocj acje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporzą dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziafu w

postępowaniu

> oferta musi być sporządzona w fotmie pisemnej pod rygorem niewazności, w języku polskim'

Dokumenty sporządzone w języku obcym, na|eŻy składać wtaz Ztłumaczeniem na ię'yk polski _ nie

dotyczy oferty - zał'nr 1 do SIWZ, która musi byó sporządzona w języku polskim'

Iv.6.3) Termin związaniaofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego tetminu składania ofert)

Iv.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przezpaństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

https:i/bzp.uzp.gov.pl/zP400Podgladopublikowanego.aspx?id=5d023108-6f6 
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Handlu (EFTA), które miały byćprzeznaczonena sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

Iv.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

Iv.6.ó) Informacj e dodatkowe :

ZA4CZNIK I _ INFoRMACJE DoTYCZĄCE oFERT CzĘŚcIowycrr

Część nr: 1 Nazwa: Czasopisma naukowę

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilośc dostaw, usług lub robót

budowlanych lub okreśIenie zapotrzebowania i wyntagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego _

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlanezCzęść I _

Czasopisma naukowe

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPv) : 2Ż200000-2,

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: Ż7IŻŻ,I9

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okles w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoc zęcia: 20 1 9-0 1 -0 1

data zakohczenia'. 20 1 9 -1 Ż-3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Tnaa.zenie

95,00

5,00

Cena brutto

Tęrmin płatności za fakllrę

6) INFORMACJE DoDATKoWEzZamówienie będzie realtzowane w sposób ciągły i systemaĘczny w

okr.esię od 01.01 .2OI9r. do 31. 12.2OI9r., aw przypadku czasopism az do skompletowania całego rocznlka,

nięzależnię od daty ich wydania, od numeru 1. do ostatniego

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=5d023108-6161-415b-852e-09f4bd6a94f8
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Część nr: 2 Nazwa: Prasa codzienna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkośc, zakTes, rodzaj i ilość dostąw, u,łług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego _

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt' usługę lub roboty budowlanezCzęść 2 -Prasa

codzienna

2) Wspólny Słownik Zamówieit(CPV) : 22Ż00000 -2,

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 18492,52

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 20 1 9-0 1 -0 1

data zakoilczęnlil 20 19 - I2 -3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Znaczenię

95,00

5 00

Kryterium

Cena brutto

Termin płatności za faktutę

6) TNFORMACJE DODATKOWE:
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