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Katowice: Usługa druku Informatora Muzealnego na rok 2010
Numer ogłoszenia: 393074 - 2009; data zamieszczenia: 13.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Śląskie , Al. Korfantego 3, 40-005 Katowice, woj. śląskie, tel. 032
2585661-3; 3503672, faks 032 2599804.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumslaskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa druku Informatora Muzealnego na rok
2010.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa druku Informatora Muzealnego na rok 2010, w trzech wersjach: polskiej, angielskiej i niemieckiej o
łącznym nakładzie 46 tysięcy egzemplarzy wraz z odbiorem materiałów do druku od Zamawiającego i
dostawą do siedziby Zamawiającego. Usługa powinna być wykonana według poniższego harmonogramu i
zgodnie z określonymi parametrami technicznymi: 1.1.Informator Muzealny wersja polska , 7 wydań o
łącznym nakładzie 26 tys. egzemplarzy: Numer informatora Nakład w egzemplarzach Styczeń-luty 4000
marzec-kwiecień 4000 maj-czerwiec 4000 lipiec-sierpień 2000 wrzesień-październik 4000 listopad-grudzień
4000 styczeń-luty 2011 4000 Parametry Informatora: wersja polska: Format: 100 x 210 mm (po obcięciu),
po rozłożeniu 200 x 210 mm Objętość: 4 arkusze o formacie 200 x 210 mm, każdy bigowany (falcowany)
raz do formatu 100 x 210 mm, co daje łączną ilość 16 stron o wymiarze 100 x 210 mm Papier: IGEPA
Speed-E, offsetowy 100 g/m2 Kolory 4+4 Szycie zeszytowe nakład: patrz tabela 1.2.Informator Muzealny
wersja angielska, 5 wydań o łącznym nakładzie 10 tys. egzemplarzy: Numer Informatora Nakład w
egzemplarzach Styczeń-luty-marzec 2000 kwiecień-maj-czerwiec 2000 lipiec-sierpień-wrzesień 2000
październik-listopad-grudzień 2000 styczeń-luty-marzec 2011 2000 Parametry Informatora: wersja
angielska format: 294 x 210 mm - falcowanie (bigowanie) równoległe 2 razy (wzór falcowania każdorazowo
będzie dołączony do materiałów przekazywanych do druku); format ulotki po sfalcowaniu: 98 x 210 mm
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nakład: patrz tabela kolor: 4+4 papier offsetowy 150 g 1.3. Informator Muzealny wersja niemiecka, 5 wydań
o łącznym nakładzie 10 tys. egzemplarzy: Numer Informatora Nakład w egzemplarzach Styczeń-lutymarzec 2000 kwiecień-maj-czerwiec 2000 lipiec-sierpień-wrzesień 2000 październik-listopad-grudzień 2000
styczeń-luty-marzec 2011 2000 Parametry Informatora: wersja niemiecka format: 294 x 210 mm falcowanie (bigowanie) równoległe 2 razy (wzór falcowania każdorazowo będzie dołączony do materiałów
przekazywanych do druku); format ulotki po sfalcowaniu: 98 x 210 mm nakład: patrz tabela kolor: 4+4
papier offsetowy 150 g.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie wymaga sie wniesiena wadim
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: 1.Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ
oraz w art. 22 ustawy PZP, tj. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadać niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art.
24 ustawy PZP. a.Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia
lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. b.Wykonawcy niespełniający
powyższych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania lub ich
oferty zostaną odrzucone..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do formularza oferty) wypełniony i uzupełniony lub
sporządzony zgodnie z jego treścią. 2.Aktualny na dzień składania ofert dokument (wystawiony nie

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=393074&rok=20... 2009-11-13

Strona 3 z 5

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dopuszczający Wykonawcę do obrotu
prawnego (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to
każdego z nich. 3.Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) dołączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające
pełnomocnictwa, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również
przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 4.W
przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, w miejsce dokumentu, o
których mowa w pkt 6)2 SIWZ, zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio dla pkt 6)2 SIWZ,
że: 5.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert); 5.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 5.3 nie
orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert); 5.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów,
Wykonawca może je zastąpić stosownym dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. 6.Dokumenty, o których mowa w pkt 6) 4 i 5 SIWZ, muszą być złożone w postaci
oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 7.W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z
dokumentów, o których mowa w SIWZ (oprócz pkt 6) 3 SIWZ), dostarczy jego kopię, kopia ta musi być
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać
przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione
kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości)..

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.
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IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.muzeumslaskie.pl, zakładka - przetargi.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W wersji papierowej w
siedzibie Muzeum Śląskiego, al. W. Korfantego 3, piętro IV, pokój 406..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2009
godzina 10:00, miejsce: Siedziba Muzeum Śląskiego, al. W. Korfantego 3, piętro IV, pokój 406..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Dopuszcza się możliwość porozumiewania przy pomocy faxu, z tym że oferta wraz z
wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed
upływem terminu, o którym mowa w pkt. 11) SIWZ. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują
jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy i innym osobom, jeżeli ich interes
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j.: Dz. U. z
2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). Środki ochrony prawnej przysługują również Zamawiającemu jak i
organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wobec treści
ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia czynności podjętych
przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do
której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się
w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest dotyczący treści
ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się nie później niż 7 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej Zamawiającego. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego
w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed
zawarciem umowy. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,
a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych
uzasadniających wniesienie protestu. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty w terminie
10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu z zastrzeżeniem art. 183 ust. 2 ustawy.
Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ
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zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ, wzywając wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. W postępowaniu mają
zastosowanie przepisy art. 181 ust. 4, 5, 6 i 7 pzp. Rozstrzygnięcie protestów wraz z uzasadnieniem, oraz
pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi,
który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku
wniesionego protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza
również na stronie internetowej, na której jest udostępniona. Przy uwzględnieniu protestu stosuje się
przepisy art. 183 ust. 5 i 6 pzp. O rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie zgodnie z art.184 ust.1a
pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu
lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania
zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z
jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim
uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2
dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. Uczestnik
postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania
odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes
prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi
Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności
wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił. Do postępowania odwoławczego stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Na
orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę do sądu wnosi się w terminie i na zasadach określonych w rozdziale 4
skarga do sądu działu VI ustawy PZP. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu
zakupów, jak równiez nie zamierza zawierać umowy ramowej..
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