
Instytut Matematyczny 
Polskiej Akademii Nauk

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia 
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144.000 euro 

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Sukcesywne dostawy czasopism zagranicznych
obejmujących wydawnictwa na 2018 rok dla

Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii
Nauk

Znak sprawy: 2/IMPAN/2018

       ZATWIERDZAM
         
          

Warszawa, ……………. 2018 r.

1



Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa
Strona internetowa Zamawiającego: www.impan.pl
Faks: (22) 629 39 97
E-mail: zamowienia@impan.pl
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje dodatkowe

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie  art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz na
podstawie obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Specyfikacją  Istotnych  Warunków
Zamówienia,  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  oraz  przepisy  ustawy  z  dnia  23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jak również
przepisy  ustawy  z  dnia  22  czerwca  2016  r.  o  zmianie  ustawy  -  Prawo  zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert  w postaci  katalogów elektronicznych lub

dołączania katalogów elektronicznych.
7. Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt

6 i 7 ustawy Pzp.
8. Zamawiający  nie  przewiduje  zebrania  wszystkich  wykonawców,  o  którym  mowa

w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.  
9. Rozliczenia  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  będą  prowadzone  w  PLN.

Zamawiający  nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
10. Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  umowy  na  warunkach

określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Rozdział III.  Przedmiot, termin i miejsce realizacji zamówienia. 

1. Przedmiotem  zamówienia  są  sukcesywne  dostawy  czasopism  zagranicznych
obejmujących  wydawnictwa  w  okresie  12  miesięcy  od  daty  otrzymania  pierwszego
numeru  czasopisma,  dostarczanych  bezpośrednio  przez  wydawców  dla  Instytutu
Matematycznego PAN.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla niniejszego

przedmiotu zamówienia: 

 22200000-2 gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

4. Miejsce  realizacji  zamówienia:  Instytut  Matematyczny  Polskiej  Akademii  Nauk,  
ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa.

5. Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: 2/IMPAN/2018

Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Zgodnie  z  art.  22  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  Zamawiający  wymaga  wykazania  przez
Wykonawcę  spełnienia  następujących  warunków określonych  w art.  22  ust.  1b  pkt  3
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ustawy Pzp, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 
1.1 Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać  się  należytym  wykonaniem,

a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywaniem,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (słownie:
jednej)  dostawy  (umowy)  odpowiadającej  swoim  rodzajem  przedmiotowi
zamówienia  i  wartości  co  najmniej  180  000,00  PLN  brutto  (słownie:  sto
osiemdziesiąt tysięcy PLN brutto), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie. 
Uwaga: 
 W  przypadku  umów  nadal  realizowanych  (dotyczy  wyłącznie  świadczeń

okresowych  lub  ciągłych)  Wykonawca  winien  podać  ich  wartość  tylko
w zakresie już zrealizowanym. 

 W  przypadku  zamówień  (umów)  rozliczanych  w  innej  walucie  niż  PLN,
Zamawiający  dokona  przeliczenia  tej  wartości  na  wartość  w  PLN
wg  średniego  kursu  NBP  dla  danej  waluty  z  dnia  publikacji  ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się
ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikował informacji o średnim kursie
walut,  Zamawiający  dokona  odpowiednich  przeliczeń  wg  średniego  kursu
z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje.

2.  Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  art.  23
ustawy Pzp. 

3.  Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

4.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie
treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie z art.  25a Ustawy
Pzp.

5.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie
od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nim  stosunków  prawnych,  na  zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp.  W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić
Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami
tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe,  podmiotu,  o  którym  mowa  w  ust.  5,  nie
potwierdzają  spełnienia  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu,
Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

6.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

6.2.  zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których
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te zdolności są wymagane. 

Rozdział V. Podstawy wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2.  Działając  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  1  ustawy  Pzp  Zamawiający  wykluczy
z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli  przez  likwidację  jego  majątku  lub  sąd  zarządził  likwidację  jego  majątku
w  trybie  art.  332  ust.  1  ustawy  z  dnia  15  maja  2015  r.  –  Prawo  restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje
zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację  majątku  upadłego,  chyba  że  sąd  zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

3. Zamawiający badając ww. podstawę do wykluczenia uwzględni art. 24 ust. 7 - 11 ustawy
Pzp.

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

A – Oświadczenia składane wraz z ofertą

1. Wraz  z  ofertą  Wykonawca  składa  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenia
w  zakresie  wskazanym  przez  Zamawiającego  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  oraz
w niniejszej SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ oraz
że nie podlega wykluczeniu w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 4 do SIWZ. 

2. Wykonawca,  który  powołuje  się  na zasoby innych podmiotów zamieszcza  informacje
o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1, w celu wykazania braku
istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  oraz  spełniania,  w  zakresie,  w  jakim
Wykonawca  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  warunków  udziału
w postępowaniu. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
stanowiące  wstępne  potwierdzenie  że  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  zgodnie
ze  wzorem oświadczenia  stanowiącego  Załącznik  nr  4  do  SIWZ  ,  podpisane  przez
osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  musi  udowodnić
Zamawiającemu,  że realizując zamówienie,  będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

B. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

1. W terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa w oryginale
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
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z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku
przynależności  do tej  samej  grupy kapitałowej  z Wykonawcami,  którzy złożyli  oferty
w  przedmiotowym  postępowaniu,  Wykonawca  może  złożyć  wraz  z  oświadczeniem
dokumenty  bądź  informacje  potwierdzające,  że  powiązania  z  innym Wykonawcą  nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest
w Załączniku nr 5 do SIWZ. 

2. W przypadku  gdy Wykonawca  nie  należy  do żadnej  grupy kapitałowej  może  złożyć
stosowne  oświadczenie  w tym zakresie,  wraz  z  ofertą  zgodnie  ze  wzorem zawartym
w  Załączniku  nr  4  do  SIWZ.  W  przypadku  zaistnienia,  po  dniu  złożenia
ww. oświadczenia, nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie. 

C. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego

Zamawiający  -  przed  wyborem  najkorzystniejszej  oferty  -  wezwie  Wykonawcę,  którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1. Spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

Wykaz dostaw wykonanych,  a  w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również  wykonywanych,  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu
składnia 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 wraz z załączeniem dowodów określających czy
te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  Wzór Wykazu dostaw
stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

UWAGA:

a) Dowodami o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmioty,  na rzecz których usługi były wykonane (a przypadku świadczeń
okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane),  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie Wykonawcy; 

b) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydanie
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

c) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości  Zamawiającego,  może  on  zwrócić  się  bezpośrednio  do  właściwego
podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okre-
sowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  o  dodatkowe  informacje  lub  dokumenty
w tym zakresie. 

2. Brak podstaw do wykluczenia: 

1) odpis  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp; 

2) Wykonawca  z  siedzibą  lub  miejscem  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej: 
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a) Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast  dokumentów  o  których  mowa  w  pkt  1)
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce  zamieszkania,  potwierdzające  odpowiednio,  że  nie  otwarto  jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed terminem składnia ofert. 

b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument  dotyczy,  nie  wydaje  się
dokumentów,  o  których  mowa  w  lit.  a),  zastępuje  się  je  dokumentem
zawierającym  odpowiednio  oświadczenie  Wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,  lub oświadczenie osoby, której
dokument  miał  dotyczyć,  złożone  przed  notariuszem  lub  przed  właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania
Wykonawcy  lub  miejsce  zamieszkania  tej  osoby.  Przepisy  lit.  a)  w  zakresie
terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww.
oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; 

3) Dokumenty  i  oświadczenia  innego  podmiotu,  na  którego  zasobach  polega  na
zasadach art. 22a ustawy Pzp: 

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na
zasadach  określonych  w art.  22a  ustawy  Pzp,  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych
podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych
w ust. 2. 

D. Informacje dodatkowe dotyczące oświadczeń i dokumentów

1. Oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania
określone w ustawie Pzp i przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

2. Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania
o udzielenie  zamówienia,  Zamawiający  może na  każdym etapie  postępowania  wezwać
Wykonawcę  do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających,  że  nie  podlegają  wykluczeniu,  spełniają  warunki  udziału
w  postępowaniu,  a  jeżeli  zachodzą  uzasadnione  podstawy  do  uznania,  że  złożone
uprzednio  oświadczenia  lub  dokumenty  nie  są  już  aktualne,  do  złożenia  aktualnych
oświadczeń lub dokumentów. 

3. W  przypadku  wskazania  przez  wykonawcę  dostępności  oświadczeń  lub  dokumentów,
o których mowa w dziale  C ust.  2 w formie  elektronicznej  pod określonymi adresami
internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych,  Zamawiający  pobiera
samodzielnie  z  tych  baz  danych  wskazane  przez  Wykonawcę  oświadczenia  lub
dokumenty.  Zamawiający  żąda  od  Wykonawcy  przedstawienia  tłumaczenia  na  język
polski  wskazanych  przez  Wykonawcę  i  pobranych  samodzielnie  przez  Zamawiającego
dokumentów. 

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa  w  dziale  C  ust.  1,  które  znajdują  się  w  posiadaniu  Zamawiającego,
w  szczególności  oświadczeń  lub  dokumentów  przechowywanych  przez
Zamawiającego  zgodnie  z  art.  97  ust.  1  ustawy  Pzp,  Zamawiający  w  celu
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potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

Rozdział VII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający  się  na  ofertę  sporządzony  w  innym  języku  niż  język  polski  winien  być
złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W
razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .

3. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad
określonych  w rozdziale XIV SIWZ.

4. Do formularza oferty, wypełnionego zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku 2 do
SIWZ,  podpisanego  przez  osobę upoważnioną   do  reprezentacji  Wykonawcy,  należy
dołączyć:

4.1 Oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI SIWZ część A. 

4.2 Wypełniony OPZ - formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

4.3 Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i
jej załączników, jeżeli  nie wynika ono z innych dokumentów złożonych wraz z
ofertą.  Pełnomocnictwo  należy  złożyć  w  formie  oryginału  lub  kserokopii
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.  

W  przypadku,  gdy  fakt  umocowania  wynika  z  dokumentów  zawartych  w
ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  bazach  danych  dostępnych  pod  określonymi
adresami internetowymi,  Zamawiający pobierze samodzielnie  z tych baz danych
wskazane  przez  Wykonawcę  dokumenty.  Zamawiający  żąda  od  Wykonawcy
przedstawienia  tłumaczenia  na  język  polski  wskazanych  przez  Wykonawcę  i
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

4.4 Oświadczenia  lub dokumenty,  mające  udowodnić Zamawiającemu,  że realizując
zamówienie  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  innych  podmiotów,  w
szczególności  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5. Oferta  wraz  z  załącznikami  powinna  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do
reprezentowania  wykonawcy,  zgodnie  z  formą reprezentacji  wykonawcy określoną w
rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby
uprawnione.

6. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu,  czytelnym pismem (wskazany
jest  maszynopis  lub  wydruk  komputerowy).  Zaleca  się,  aby  wszystkie  zapisane  lub
wydrukowane  strony  oferty  wraz  z  załącznikami  były  kolejno  ponumerowane  i
połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. 

7. Wszelkie  miejsca,  w  których  Wykonawca  naniósł  zmiany,  powinny  być  parafowane
przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 

8. Do oferty muszą być załączone oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki
nr 3 i 4 do SIWZ. 

9. Oferta powinna być złożona  na Formularzu oferty,  stanowiącym Załącznik nr 2 do
SIWZ.
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10. Ofertę  wraz  ze  wszystkimi  załącznikami  należy  umieścić  w  opakowaniu  (kopercie).
Opakowanie należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: 

OFERTA
(przetarg nieograniczony)

„Sukcesywne dostawy czasopism zagranicznych obejmujących wydawnictwa na 2018
rok dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk

znak sprawy 2/IMPAN/2018
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 31.01.2018 r. godz. 15:45”.

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

12. W przypadku składania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej
niezależnie  od  oznakowania  wskazanego  w  pkt  10,  na  nalepce  adresowej/liście
przewozowym na  opakowaniu  zewnętrznym firmy przewozowej  musi  znajdować  się
obok wskazania adresata co najmniej informacja, że w przesyłce znajduje się „oferta” z
podaniem  numeru  sprawy  oraz  do  której  godziny  musi  ona  zostać  złożona  (np.
dostarczyć do godz. 10:00). Niezastosowanie się do niniejszych zaleceń może skutkować
potraktowaniem  przesyłki  jako  zwykłej  korespondencji,  a  w  konsekwencji  nie
dostarczeniem  jej  na  miejsce  składania  ofert  w  wymaganym  terminie.  Wykonawca
ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki niewłaściwego oznakowania. 

13. Zaleca się, aby koperta (opakowanie) były opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, aby
można było zwrócić Wykonawcy bez otwierania: wycofaną ofertę lub ofertę złożoną po
upływie terminu do składania ofert. 

14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Zmiana
oferty  wymaga  formy  pisemnej.  Zmiany  dotyczące  treści  oferty  powinny  być
przygotowane,  opakowane  i  zaadresowane  w ten  sam sposób,  co  oferta.  Dodatkowo
opakowanie należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”. 

15. Wykonawca  ma  prawo,  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert,  wycofać  ofertę
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być
złożone w formie pisemnej. Dodatkowo do oświadczenia o wycofaniu oferty winno być
załączone pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za
zgodność z oryginałem i/lub dokument rejestrowy (np. kopia KRS), z którego wynika
uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie. 

16. Jeżeli  Wykonawca  zastrzega  w  ofercie  informacje  stanowiące  tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest
on, w myśl art.  8 ust. 3 ustawy Pzp,  również zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Utajnione informacje powinny być
złożone  w  sposób  wyraźnie  określający  wolę  ich  utajnienia,  np.  w  oddzielnej
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie  się  nieujawnione  do  wiadomości  publicznej  informacje  techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą,  co,  do  których  przedsiębiorca  podjął  niezbędne  działania,  w  celu
zachowania  ich  poufności  –  art.  11  ust.  4  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  roku  o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503  z późn. zm.).
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp. 

17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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Rozdział  VIII.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,a także wskazanie
osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w
języku  polskim,  zgodnie  z  wyborem  Zamawiającego  za  pośrednictwem  operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy  z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1481), zwanej dalej Prawem pocztowym, osobiście, za pośrednictwem
posłańca,  faksu  lub  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  w  rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r.
poz.1219): 

1.1 osobiście  -  bezpośrednio  w  Warszawie  w  siedzibie  Zamawiającego  przy
ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa.

1.2 pisemnie na adres ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa.

1.3 faksem na numer: (22) 629 39 97 

1.4 elektronicznie e-mailem na adres: zamowienia  @impan.pl  .   

Uwaga:  

1. W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną za prawidłowo przekazany
dokument  (oświadczenie,  wniosek,  zawiadomienie,  informację)  Zamawiający
uważa przekazanie (przesłanie) skanu danego dokumentu. 

2. Korespondencja  kierowana  do  Zamawiającego  ma  być  opatrzona  numerem
referencyjnym sprawy 2/IMPAN/2018

3. Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem, lub drogą elektroniczną, każda ze stron
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Forma  pisemna  jest  zastrzeżona  dla  złożenia  oferty  wraz  z  załącznikami,  w  tym
dokumentu pełnomocnictwa.

3. Nie  będą  udzielane  wyjaśnienia  na  zapytania  dotyczące  niniejszej  SIWZ kierowane  w
formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 

4. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
z treścią pisma.

5. Oświadczenia,  wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem
terminu.

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

7. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Pan Karol Czochra, e-mail; zamowienia@impan.pl

8. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.

Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Rozdział X. Termin związania ofertą
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1. Wykonawca  jest  związany  ofertą  przez  okres  30  dni.  Bieg  terminu  związania  ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Przedłużenie terminu związania ofertą – zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.

Rozdział XI. Tryb udzielania wyjaśnień

1. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  z  wnioskiem  o  wyjaśnienie  treści
SIWZ.

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 ustawy
Pzp.

3. Pytania należy kierować na adres wskazany w Rozdz. I SIWZ pocztą e-mail lub faksem
zgodnie z formą określoną w Rozdz. VIII pkt 1 SIWZ.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią  SIWZ a treścią  udzielonych wyjaśnień jako
obowiązującą  należy  przyjąć  treść  pisma  zawierającego  późniejsze  oświadczenia
Zamawiającego.

Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę,  oznaczoną  jak  w Rozdziale  VII  ust.  16  SIWZ,  w zamkniętej  kopercie  należy
złożyć w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Śniadeckich 8 w pokoju nr 111 lub
przesłać na adres Zamawiającego w terminie do dnia 31.01.2018 r. do godz. 15:30.

2. Oferta  złożona  po  ww.  terminie  zostanie  zwrócona  Wykonawcy  zgodnie  
z postanowieniami art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Publiczne  otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  31.01.2018  r.  o  godz.  15:45  w  siedzibie
Zamawiającego w Warszawie w pokoju nr 114. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  łączną  kwotę,  jaką  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieszcza  na  stronie  internetowej
informacje dotyczące:

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3)  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności
zawartych w ofertach.

Rozdział XIII. Badanie ofert

1. W toku dokonywania czynności związanych z badaniem i oceną ofert Zamawiający może
żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich
ofert – zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych

dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych

zmian w treści oferty,
        - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust.  1  ustawy  Pzp,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia

10



postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane  przez  Zamawiającego  wątpliwości,  Zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,
uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,  uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

4. Jeżeli  Wykonawca  nie  złożył  wymaganych  pełnomocnictw  albo  złożył  wadliwe
pełnomocnictwa,  Zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia  w  terminie  przez  siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta  Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy
okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1  i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

7. Zamawiający  odrzuci  ofertę  w  przypadku  zaistnienia  wobec  niej  którejkolwiek
z przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

Rozdział XIV. Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny

1. Przy  dokonywaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  stosować  będzie
następujące kryterium oceny ofert:

Cena brutto (C) – 100%

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najniższą cenę.

3. Wykonawca przedstawi całkowitą cenę brutto w formularzu oferty (zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ) na podstawie kalkulacji przedmiotu zamówienia
zawartej  w  „OPZ  -  formularzu  cenowym”  stanowiącym  Załącznik  nr  1  do  SIWZ.
Wykonawca powinien podać:

3.1 w kolumnie nr 8 „cena netto” koszt netto dla danego wiersza,

3.2 w kolumnie 9 „wartość VAT” koszt przemnożenia ceny netto z kolumny 8 ze
stawką VAT wskazaną w kolumnie 7. 

3.3 w  kolumnie  nr  10  „cena  brutto”  cenę  brutto  dla  danego  wiersza  poprzez
dodanie ceny netto wskazanej w kolumnie nr 8 z wartością podatku VAT z
kolumny 9,

3.4 w  wierszu  „RAZEM”  sumę  wartości  dla  kolumny  8  „ceny  netto”  oraz
kolumny nr 9 „ceny brutto”.

3.5 całkowitą cenę ofertową z Załącznika nr 1 do SIWZ, kwotę netto oraz brutto,
należy przenieść do formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ
wraz z podaniem wartości VAT dla stawki 8 % i 23%. 

4. Cena  brutto  musi być podana w PLN i w takiej walucie będzie rozliczane zamówienie
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

5. W  cenie,  o  której  mowa  w  ust.  3,  winny  zostać  ujęte  wszelkie  koszty  związane  z
realizacją zamówienia. 

6. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915).

7. Jeżeli  zostanie  złożona  oferta,  której  wybór  będzie  prowadził  do  powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej  oferty doliczy do przedstawionej w ofercie
ceny podatek od towarów i usług,  który miałby obowiązek rozliczyć  zgodnie z tymi
przepisami.  Jeżeli  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego
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obowiązku  podatkowego,  Wykonawca  składając  ofertę,  informuje  Zamawiającego
o  tym  fakcie,  wskazując  nazwę  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie,  Zamawiający  wzywa  wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający  podpisze  umowę  z  wybranym  Wykonawcą,  z  zachowaniem  terminu
wynikającego  z art. 94 ustawy Pzp.

2. Umowę  może  podpisać  w  imieniu  Wykonawcy  osoba  (osoby)  upoważniona
(upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy wymieniona (wymienione) w aktualnym
odpisie  z  właściwego rejestru  albo  w aktualnym zaświadczeniu  o wpisie  do ewidencji
działalności  gospodarczej  lub pełnomocnik,  który przedstawi stosowne pełnomocnictwo
wraz z ofertą lub przed zawarciem umowy od osoby (osób) wymienionej (wymienionych)
w  powyższym  dokumencie  -  oryginał  dokumentu  lub  kopia  (odpis)  poświadczona(-y)
notarialnie.

3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się
o  udzielenie  zamówienia,  Zamawiający  żąda  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie
zamówienia  publicznego  przedstawienia  umowy  regulującej  współpracę  tych
wykonawców - oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.

Rozdział XVI. 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

Zamawiający  wymaga od Wykonawcy,  aby zawarł  z  nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do
SIWZ. 

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  
w  toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy,  a  także  innemu  podmiotowi  jeśli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp
odnoszące się do postępowań na dostawy, usługi o wartości poniżej 144 000 euro, zgodnie  
z art. 179 i kolejnymi ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w
postaci  papierowej  albo  w  postaci  elektronicznej,  opatrzone  odpowiednio  własnoręcznym
podpisem  albo  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Odwołujący  przesyła  kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Spis załączników do SIWZ:
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1. Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy,
2. Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz oferty,
3. Załącznik  Nr 3 – Oświadczenie  Wykonawcy dotyczące  spełniania  warunków udziału  

w postępowaniu,
4. Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

z postępowania,
5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
6. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług,
7. Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy : _________________________________________________________

Adres :                       __________________________________________________________

NIP :                          __________________________________________________________

Telefon /faks:            __________________________________________________________

Adres e-mail               _________________________________________________________

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

siedziba: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa.

Przystępując  do  prowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
nr  2/IMPAN/2018  na  „Sukcesywne  dostawy  czasopism  zagranicznych  obejmujących
wydawnictwa na 2018 rok dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk”  

1.  Oferujemy  wykonanie  zamówienia  zgodnie  z  opisem  w  SIWZ,  a  w  szczególności
z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 SIWZ na następujących
warunkach:

cena netto w kwocie …………………………(słownie ……………………… )
cena brutto w kwocie …………………………(słownie ……………………… )

      w tym VAT: 8% …………………………zł
      w tym VAT: 23% …………………………zł

razem VAT: ………………………………..zł

2. Oświadczamy,  że  oferowana cena  jest  stała  i  obowiązuje  przez  cały  okres  realizacji  
zamówienia.

3. Podwykonawcy.
1) Przedmiot  zamówienia  zamierzam  zrealizować  bez  udziału*  /  z  udziałem*

podwykonawcy/ów:
Następującym  podwykonawcom  powierzymy  wykonanie  następujących  części
zamówienia:

Nazwa (firma) podwykonawcy Część (zakres) przedmiotu zamówienia
powierzony podwykonawcy 

Uwaga  –  Brak  wpisu  i  skreślenia  powyżej  rozumiany  jest,  iż  przedmiotowe
zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.

2) Powołując  się  na  zasoby  poniższego  podwykonawcy  na  zasadach  określonych
w art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, powierzymy mu wykonanie
następujących części zamówienia*:
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Nazwa (firma) podwykonawcy 
(innego podmiotu)

Część (zakres) przedmiotu zamówienia
powierzony podwykonawcy 

Uwaga –  Brak wypełnienia  powyższej  tabeli  rozumiany jest,  iż  przedmiotowe
zamówienie  realizowane  będzie  bez  udziału  podwykonawców,  na  których
zasobach polega Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu.

4. Oświadczam/my, że:

1) Zapoznałam/em/liśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i  nie  wnoszę/nie  wnosimy do niej  żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłam/em/liśmy
wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty;

2) oferowany  przeze  mnie/przez  nas  przedmiot  zamówienia  spełnia  warunki
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w Projekcie
umowy i Opisie Przedmiotu Zamówienia;

3) uważam się/uważamy się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni 
od upływu terminu składania ofert;

4) w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy
na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu  i  terminie  określonym przez
Zamawiającego;

5. Do oferty załączam/my:

1) ………………………………............................................................……………

2) ..…………………………………………………….……………………………

6. Oferta wraz z załącznikami zawiera ……….… ponumerowanych stron.

*niepotrzebne skreślić

………………………………              ……….…………………………………………………………

(miejscowość i data)                     (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Z  amawiający:  
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk 

ul. Śniadeckich 8

00-656 Warszawa

Wykonawca:

………………………………………………………..……………………….……………...…

(nazwa Wykonawcy)

………………………………………………………………………….………………….……

(dokładny adres /siedziba Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………….………….

(w zależności od podmiotu nr KRS lub CEiDG)

…………………………………………………………………………………………………….…

(w zależności od podmiotu NIP/PESEL)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………..……….

…………………………………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

A. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że jest:
- mikroprzedsiębiorstwem*
- małym przedsiębiorstwem*
- średnim przedsiębiorstwem*
- innym niż ww.*

* niepotrzebne skreślić

(Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie  przedsiębiorstwa:  przedsiębiorstwa,  które  nie  są  mikroprzedsiębiorstwami  ani
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)
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B. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp.

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr  2/IMPAN/2018 na
„Sukcesywne dostawy czasopism zagranicznych obejmujących wydawnictwa na 2018 rok dla
Instytutu  Matematycznego  Polskiej  Akademii  Nauk”,  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  przez  Instytut  Matematyczny  Polskiej  Akademii  Nauk,  oświadczam,  co
następuje.

I. DOTYCZY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam  warunek  udziału  w  postępowaniu  określony  przez
Zamawiającego w rozdziale IV ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:

a) Zdolność  techniczną  lub  zawodową:  W  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, należycie wykonałem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuję) co najmniej 1 (słownie: jednej) dostawy (umowy) odpowiadającej
swoim  rodzajem  przedmiotowi  zamówienia  tj.  wykonanie  sukcesywnej  dostawy
czasopism zagranicznych o wartości co najmniej 180 000,00 PLN brutto (słownie: sto
osiemdziesiąt tysięcy PLN brutto).

2. INFORMACJA  W  ZWIĄZKU  Z  POLEGANIEM  NA  ZASOBACH  INNYCH
PODMIOTÓW:

Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu
określonego  przez  Zamawiającego  w  rozdziale  IV  ust.  1  pkt  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następujących/cego podmiotów/tu*:

Nazwa podmiotu: ………………………..……………………………………………….

Adres (siedziba) podmiotu: ……………………….………………………………….…..

Zakres udostępnianych zasobów ………………………………………………….…….

(wskazać odpowiedni zakres zasobów – np. zdolność techniczna lub zawodowa)

Nazwa podmiotu:…………………………………………………………………………

Adres (siedziba) podmiotu: ………………………………………………………………

Zakres udostępnianych zasobów …………………………………………………..….…

(wskazać odpowiedni zakres zasobów – np. zdolność techniczna lub zawodowa)

* Uwaga – wymienić wszystkie inne podmioty i dla każdego odrębnie wymienić zasoby, które udostępnia on Wykonawcy

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
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     …………………………                                             ……………………………………………………………..

        (miejscowość, data)                                                                   (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

            przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Z  amawiający:  
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk 

ul. Śniadeckich 8

00-656 Warszawa

Wykonawca:

………………………………………………………..……………………….……………...…

(nazwa Wykonawcy)

………………………………………………………………………….………………….……

(dokładny adres /siedziba Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………….………….

(w zależności od podmiotu nr KRS lub CEiDG)

…………………………………………………………………………………………………….…

(w zależności od podmiotu NIP/PESEL)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………..……….

…………………………………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

I. DOTYCZY PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr  2/IMPAN/2018 na

„Sukcesywne dostawy czasopism zagranicznych obejmujących wydawnictwa na 2018 rok dla

Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk”, oświadczam, co następuje.

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1)  Z  zastrzeżeniem  informacji  zawartych  w  pkt  5)  oświadczam,  że  nie  podlegam

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 -18, oraz pkt 20-22

ustawy Pzp,2) W zakresie przesłanki wymienionej w art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp

oświadczam, że zobowiązuję się do złożenia na żądanie Zamawiającego oświadczeń

i dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

2) W zakresie przesłanki wymienionej w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp oświadczam, że:
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a) nie brałem udziału w przygotowaniu przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia*,  
b) moi pracownicy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia,
o  dzieło,  agencyjnej  lub  innej  umowy  o  świadczenie  usług,  nie  brali  udziału
w przygotowaniu przedmiotowego postępowania* 
c)  brałem  udział  w  przygotowaniu  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie
zamówienia* 
d)  moi  pracownicy  lub  osoby  wykonujące  pracę  na  podstawie  umowy zlecenia,
o  dzieło,  agencyjnej  lub  innej  umowy  o  świadczenie  usług  brali  udział
w przygotowaniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia*

Opis  okoliczności  uczestniczenia  w przygotowaniu  przedmiotowego  postępowania
przez Wykonawcę, jego pracowników lub innych osób:

…………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

3)  Z  zastrzeżeniem  informacji  zawartych  w  pkt  5)  oświadczam,  że  nie  podlegam
wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  1)  ustawy  Pzp,
tj.: w stosunku do którego  otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz.
978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

4) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania
na podstawie*:

a)  art. 24 ust 1 pkt ………………… ustawy Pzp 

    b)  art. 24 ust 5 pkt ………………… ustawy Pzp 
(należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.).

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp oświadczam*, że w związku z wyżej
wskazanymi okolicznościami, podjąłem następujące środki naprawcze:

Ad a) ……………………………………………………………………………………

Ad b)  ……………………………………………………………………………...…

* wykreślić w przypadku braku przesłanek wykluczenia;

Należy szczegółowo opisać podjęte środki naprawcze w załączeniu przedstawiając dowody na to że podjęte przez Wykonawcę 
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. 

II. OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  ZASOBY  KTÓREGO
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
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Oświadczam,  że w stosunku do następującego/cych podmiotu/tów,  na których zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu*, tj.:

1. Nazwa podmiotu: ……………………………………………………….………………

Adres (siedziba) podmiotu: …………………………………………….………………

KRS / CEiDG: …………………………………………………..………………….

NIP / PESEL: ……………………………………………………………………….

2.  Nazwa podmiotu: …………………………..…………………………………………

Adres (siedziba) podmiotu: ……………………….………………………………….

KRS / CEiDG: ……………………………………………………………….……..

NIP/PESEL…………………………………………………………………………….

nie  zachodzą  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 ustawy Pzp oraz w ust. 5 ustawy Pzp w zakresie
wskazanym  przez  Zamawiającego  w  rozdziale  V  SIWZ  oraz  ogłoszeniu  
o zamówieniu.

* niepotrzebne skreślić

Należy wymienić wszystkie podmioty, na zasoby których powołuje się Wykonawca.

III. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY   

Zgodnie z zapisem SIWZ rozdz. VI lit. B ust. 2  oświadczam:

    że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*

    należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie
konkurencji  i  konsumentów  (Dz.  U.  Nr  50,  poz.  331,  z  późn.  zm.)  i  złożę  stosowne
oświadczenie po uzyskaniu informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.*

*Właściwe zaznaczyć 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

     …………………………                  ………………………………..…………………………………..…………………………………

        (miejscowość, data)                                               (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Uwaga: 

Oświadczenie jest składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

……………………………………………………..

             (nazwa i adres wykonawcy)

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia  publicznego  nr  2/IMPAN/2018 na  „Sukcesywne  dostawy  czasopism
zagranicznych  obejmujących  wydawnictwa  na  2018  rok  dla  Instytutu  Matematycznego
Polskiej Akademii Nauk” informuję, że*: 

n  Wykonawca nie  należy do tej  samej  grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia  
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.
zm.)* z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.

  Wykonawca  przynależy  do  grupy  kapitałowej1 w  rozumieniu  ustawy  z  dnia
16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.
zm.)  łącznie  z nw.  Wykonawcami,  którzy złożyli  oferty w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia**:

1) ……………………………………………………………………..……………………

2) ……………………………………………………………………..……………………

    ……………….……..…………                                                 ..……..…….....………..………………………………………………

        (miejscowość, data)                                                       (Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

 przedstawiciela wykonawcy)

* właściwe zaznaczyć znakiem X 

** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności  do grupy kapitałowej Wykonawca może załączyć
dokumenty  bądź  informacje  potwierdzające,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu

1 )  Zgodnie  z  art.  4  pkt.  14  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie
konkurencji   i  konsumentów  (Dz.  U.  Nr  50,  poz.  331,  z późn.  zm.)  przez  grupę  kapitałową  rozumie  się
wszystkich  przedsiębiorców,  który  są  kontrolowani  w  sposób  bezpośredni  lub  pośredni  przez  jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
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Załącznik nr 6 do SIWZ

……………………………………………………..

             (nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia  publicznego  nr  2/IMPAN/2018 na  „Sukcesywne  dostawy  czasopism
zagranicznych  obejmujących  wydawnictwa  na  2018  rok  dla  Instytutu  Matematycznego
Polskiej  Akademii  Nauk” potwierdzając  spełnienie  warunku,  który  został  wskazany  w
Rozdziale IV ust. 1 SIWZ, oświadczam/y że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,
wykonałem/liśmy (a w przypadku świadczeń i ciągłych również wykonujemy) następujące
dostawy:

L.p.
Nazwa

zamówienia
(umowy)

Wartość
zamówienia

(usługi)
brutto**

Czas realizacji
Nazwa i adres

Zamawiającego
Zakres zamówienia

(usługi)
Początek 

(dd.mm.rr)
Zakończenie
(dd.mm.rr)

1.
Sukcesywna dostawa

czasopism zagranicznych
TAK/NIE*

2.
Sukcesywna dostawa

czasopism zagranicznych
TAK/NIE*

3.
Sukcesywna dostawa

czasopism zagranicznych
TAK/NIE*

.…
……………………………….

Załączniki do WYKAZU:
(Dowody, o których mowa w Rozdziale VI dział C ust. 1 pkt 2)  SIWZ.
1. ………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………….

     …………………………….             …………………………..………….….……………………………..

          (miejscowość, data)                                            (Imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Uwaga: 

W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych)
wykonawca winien podać w ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym.
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Załącznik nr 7 do SIWZ

Projekt umowy

zawarta  w  dniu ..…………. 2 0 1 8 r. w Warszawie pomiędzy  

Instytutem  Matematycznym  Polskiej  Akademii  Nauk  z  siedzibą  w   Warszawie  
(00-656) przy ul. Śniadeckich 8 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje:
..................................................................................................….…………………….…..
a
...........................................................................…………………..……………......................
 zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje:
..................................................................……………………….............................................

o następującej treści:

Niniejsza  umowa,  zwana  dalej  „Umową”,  zostaje  zawarta  w  wyniku  postępowania
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr  2/IMPAN/2018,  przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą”. 

§1

1. Przedmiotem umowy jest  obsługa przez Wykonawcę sukcesywnych dostaw czasopism
zagranicznych obejmujących wydawnictwa na 2018 rok dla Instytutu Matematycznego
Polskiej Akademii Nauk, zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.

2. Termin realizacji  umowy wynosi 12 miesięcy od daty otrzymania pierwszego numeru;
zgodnie z kalendarzem ukazywania się kolejnych zeszytów czasopism.

3. Terminy dostaw czasopism papierowych:
- czasopisma europejskie – 2-4 tygodni od daty ukazania się numeru,
- czasopisma z USA – 6-8 tygodni,
- czasopisma z innych krajów zamorskich – 6-10 tygodni pocztą zwykłą.

§2

1. Koszt  prenumeraty  brutto  przedstawionych  do  wyceny  czasopism  zagranicznych  
za 2018 r.  wynosi:  ……………..PLN (słownie:…………………………………… PLN
w tym VAT 8% i 23% w wysokości łącznej: ………….. PLN).

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dokonania  korekty  umowy  do  kwoty  nie
przekraczającej 10% jego wartości. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, wynikające z oferty, jest ostateczne i obejmuje wszystkie
koszty,  jakie  powstaną  w  związku  z realizacją  Umowy w tym:  koszty  dostarczanych
aktualizacji,  licencji,  opłaty  celne,  ubezpieczenie,  koszty transportu  a  także  koszty  opłat
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pośrednich  i podatku  VAT. Wykonawcy  nie  przysługuje  zwrot  od  Zamawiającego
jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w
związku z realizacją przedmiotu Umowy.

4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Wynagrodzenie będzie płatne na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7. Wykonawca  nie  może  bez  zgody  Zamawiającego  dokonać  cesji  wierzytelności
wynikającej z Umowy na rzecz osób trzecich.

§3

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. zajmowania się realizacją zamówienia z największą starannością,
2. dostarczania na 2018 rok wszystkich zeszytów czasopism wymienionych w załączniku 1,
3. zapewnienia  nieprzerwanego  dostępu  do  wersji  online  odpowiednich  tytułów  i

wolumenów z załącznika nr 1,
4. w razie jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca zobowiązuje się ściśle współpracować z

Zamawiającym w celu ich niezwłocznego wyjaśnienia.
5. umożliwienia dostępu online do czasopism objętych niniejszą umową,
6. do regularnej i terminowej realizacji zamówień Zamawiającego na zasadach określonych

Umową  oraz  do  skoordynowania  dostaw  wydawnictw  pod  adresy  wskazane  w
zamówieniach,

7. załatwiania formalności celnych (również w przypadku zatrzymania przesyłki w urzędzie
celnym,

8. przedstawienia listy osób oddelegowanych do obsługi zamawianej prenumeraty do końca
lutego 2018 roku,

9. skutecznego  załatwiania  reklamacji  dotyczących  czasopism  zdefektowanych,
uszkodzonych  lub  nie  otrzymanych  w sposób ustalony  w §6,  oraz  prowadzenia  całej
korespondencji związanej z realizacją zamówień,

10. informowania  o  zmianach  wydawniczych  zamówionych  tytułów  (m.  in.  Zeszyty
specjalne, dodatki, opóźnienia w wydawaniu, zmiana lub zawieszenie tytułu, itp.),

11. przesyłania  informacji  o  nowych  czasopismach  (w  tym  również  okazowe)  z
interesujących Zamawiającego dziedzin matematyki i statystyki,   

12. dostarczania  zbiorczego  zestawienia  finansowego  do  31  grudnia  2019  za  rok  2018
zawierającego  szczegółowe  rozliczenie  całej  prenumeraty  z  uwzględnieniem  wykazu:
wpłat,  not  księgowych/  faktur  korygujących  za  niedostarczone  czasopisma,  faktur  za
dodatkowo zamówione czasopisma,

13. zapewnienia,  aż do czasu zakończenia dostaw – nieodpłatnej,  komputerowej obsługi w
systemie  online  prenumeraty  wyszczególnionych  w  fakturze  czasopism,  w  tym
przyjmowania reklamacji bez konieczności składania ich na piśmie,

14. przeprowadzenia  nieodpłatnie  w  razie  potrzeby  szkolenia  wybranych  pracowników
Biblioteki w zakresie obsługi systemów online,

15.  Dostarczania zeszytów czasopism w formie papierowej na następujący adres: 
„Biblioteka Instytutu Matematycznego PAN, 00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 8”,
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16. Zamówienia  odpowiedniej  wersji  online,  czasopism z załącznika  nr  1  do umowy,  dla
Instytutu Matematycznego PAN dla następujących numerów IP Instytutu: 
195.187.72.*  
195.187.71.0-127  
150.254.240.81

§4

Za  niedostarczone  numery  czasopism  przysługuje  Zamawiającemu  refundacja  
z zastrzeżeniem postanowień §6.

§5

1. W  przypadku  niedotrzymania  uzgodnionych  terminów  dostaw,  Wykonawca
na pisemny wniosek Zamawiającego, zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości
0,2% wartości nie dostarczonego czasopisma za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż
10% wartości czasopisma.

2. Zapłata  kar  umownych  nie  wyłącza  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  od
Wykonawcy  odszkodowania  przewyższającego  zastrzeżone  kary  umowne na  zasadach
ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe
w wyniku działania siły wyższej.

4. Zapłata  kar  umownych  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  wykonania  przedmiotu
Umowy, ani jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

§6
1. Reklamacje dotyczące opóźnień w dostawach będą składane przez Wykonawcę w formie

pisemnej, w terminach:
- do 12 tygodni od spodziewanej daty ukazania się numeru czasopisma europejskiego,

- do  24  tygodni  od  spodziewanej  daty  ukazania  się  numeru  czasopisma  z  krajów
zamorskich.

2. Ustala się następujące terminy składania u Wykonawcy reklamacji dotyczących:

- defektów fizycznych (uszkodzeń w transporcie) lub braków w przesyłce - do 14 dni od
daty otrzymania przesyłki,

- wad  technicznych  (powstałych   w  procesie  produkcji)  -  do  3  miesięcy  od  daty
otrzymania przesyłki.

3. W ciągu trzech dni od daty dostarczenia reklamacji Wykonawca, potwierdzi pisemnie jej
otrzymanie. 

4.  Wykonawca dołoży wszelkich niezbędnych starań celem załatwienia każdej otrzymanej
reklamacji – również reklamacji składanych po terminach wymienionych w ust. 1 i ust. 2. 

5. Wykonawca zastrzega sobie możliwość nie uznania reklamacji Zamawiającego jeżeli nie
zostanie ona uwzględniona przez wydawcę z powodu:

- nie dotrzymania terminów wymienionych w ust. 1 i ust. 2,

- nie  złożenia  przewoźnikowi  pisemnego  zastrzeżenia  Zamawiającego  dotyczącego
uszkodzenia opakowania przesyłki.
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6. W  przypadku  nie  dostarczenia  egzemplarzy  będących  przedmiotem  reklamacji,
Wykonawca  wystawi  fakturę  korygującą  na  kwotę  równą  wartości  reklamacji,  z
zastrzeżeniem postanowień ust. 1 – 3.

7. Ostateczny termin wystawienia przez Wykonawcę faktur korygujących za niedostarczone
egzemplarze ustala się na 30 czerwca roku następnego po okresie ustalonej dostawy z
wyjątkiem  tytułów,  których  okres  dostawy  nie  kończy  się  z  upływem  roku
kalendarzowego oraz tytułów, których wydanie jest opóźnione przez wydawcę.

8. Wnioski  o  anulowanie  zamówień  przyjmowane  są  przez  Wykonawcę  tylko  w formie
pisemnej.

9. Anulowanie  zamówienia  po  przekazaniu  należności  (nawet  jeżeli  dostawy  się  nie
rozpoczęły) wymaga uzyskania zgody wydawcy. Rozliczenie obejmujące m. In. Kwoty
zwrócone  przez  wydawcę  z  uwzględnieniem  dokonanych  przez  niego  potrąceń  oraz
poniesione  koszty  –  zostanie  dokonane  w  oparciu  o  dokumenty  potwierdzające  ich
zasadność.

10. Należności  z  tytułu  reklamacji  i  anulacji  będą  regulowane  w  ramach  rozliczenia
zapłaconej faktury VAT. Kwoty  należne  Zamawiającemu  zostaną  przekazane  przez
Wykonawcę na wskazane konto.

  

§7
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony  tj.  na czas sukcesywnych dostaw

zagranicznych  czasopism naukowych  w 2018  r.  i  ulega  rozwiązaniu  po  dostarczeniu
ostatniego zeszytu objętego prenumeratą w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie z
zał. nr 1 do niniejszej umowy. 

2. W przypadku  wygaśnięcia  umowy,  ostateczne  rozliczenie  nastąpi  w terminie  60  dni  
po wygaśnięciu umowy z wyjątkiem tytułów, których okres prenumeraty nie kończy się z
upływem roku kalendarzowego lub których wydanie  jest opóźnione przez wydawcę.

3. Wszelkie  zmiany  postanowień  niniejszej  umowy  wymagają  dla  swej  ważności
zachowania formy pisemnej i winny mieć formę aneksu do umowy.

4. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień Umowy w stosunku
do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy  z wyłączeniem
zmian, dotyczących:

1)Wykonawcy,  któremu  Zamawiający  udzielił  zamówienia,  w  przypadku  gdy  ma
zastąpić go nowy wykonawca:

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile
nowy wykonawca spełnia  warunki  udziału  w postępowaniu,  nie  zachodzą
wobec  niego  podstawy wykluczenia  oraz  nie  pociąga  to  za  sobą  innych
istotnych zmian Umowy,

b) w  wyniku  przejęcia  przez  Zamawiającego  zobowiązań  Wykonawcy
względem jego podwykonawców;

c) zaprzestania publikacji danego czasopisma.

5.  Dopuszczalne są zmiany Umowy, które nie są istotne. 

27



§8
1. Właściwy do rozpatrywania sporów wynikłych w związku z realizacją niniejszej Umowy

jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  ustawie  o  prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych.

3. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część. 
4. Umowa została  sporządzona  w trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których dwa

przeznaczone są dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający: Wykonawca:
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	4.1 Oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI SIWZ część A.
	4.2 Wypełniony OPZ - formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
	4.3 Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
	W przypadku, gdy fakt umocowania wynika z dokumentów zawartych w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych dostępnych pod określonymi adresami internetowymi, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
	4.4 Oświadczenia lub dokumenty, mające udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
	5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.
	6. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Zaleca się, aby wszystkie zapisane lub wydrukowane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
	7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
	8. Do oferty muszą być załączone oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ.
	9. Oferta powinna być złożona na Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
	10. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w opakowaniu (kopercie). Opakowanie należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:
	OFERTA
	(przetarg nieograniczony)
	„Sukcesywne dostawy czasopism zagranicznych obejmujących wydawnictwa na 2018 rok dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk
	znak sprawy 2/IMPAN/2018
	NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 31.01.2018 r. godz. 15:45”.
	11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.
	12. W przypadku składania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej niezależnie od oznakowania wskazanego w pkt 10, na nalepce adresowej/liście przewozowym na opakowaniu zewnętrznym firmy przewozowej musi znajdować się obok wskazania adresata co najmniej informacja, że w przesyłce znajduje się „oferta” z podaniem numeru sprawy oraz do której godziny musi ona zostać złożona (np. dostarczyć do godz. 10:00). Niezastosowanie się do niniejszych zaleceń może skutkować potraktowaniem przesyłki jako zwykłej korespondencji, a w konsekwencji nie dostarczeniem jej na miejsce składania ofert w wymaganym terminie. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki niewłaściwego oznakowania.
	13. Zaleca się, aby koperta (opakowanie) były opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, aby można było zwrócić Wykonawcy bez otwierania: wycofaną ofertę lub ofertę złożoną po upływie terminu do składania ofert.
	14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Zmiana oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”.
	15. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone w formie pisemnej. Dodatkowo do oświadczenia o wycofaniu oferty winno być załączone pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i/lub dokument rejestrowy (np. kopia KRS), z którego wynika uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie.
	16. Jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest on, w myśl art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, również zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Utajnione informacje powinny być złożone w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
	17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
	1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), zwanej dalej Prawem pocztowym, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz.1219):
	1.1 osobiście - bezpośrednio w Warszawie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa.
	1.2 pisemnie na adres ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa.
	1.3 faksem na numer: (22) 629 39 97
	1.4 elektronicznie e-mailem na adres: zamowienia@impan.pl.
	Uwaga:
	1. W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną za prawidłowo przekazany dokument (oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, informację) Zamawiający uważa przekazanie (przesłanie) skanu danego dokumentu.
	2. Korespondencja kierowana do Zamawiającego ma być opatrzona numerem referencyjnym sprawy 2/IMPAN/2018
	3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
	2. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
	3. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną.
	4. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
	5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
	6. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.
	7. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pan Karol Czochra, e-mail; zamowienia@impan.pl
	8. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.

	1. Ofertę, oznaczoną jak w Rozdziale VII ust. 16 SIWZ, w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Śniadeckich 8 w pokoju nr 111 lub przesłać na adres Zamawiającego w terminie do dnia 31.01.2018 r. do godz. 15:30.
	2. Oferta złożona po ww. terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z postanowieniami art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
	3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2018 r. o godz. 15:45 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie w pokoju nr 114. Otwarcie ofert jest jawne.
	4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda łączną kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
	5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
	1. Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy,
	2. Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz oferty,
	3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
	4. Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
	5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
	6. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług,
	7. Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy.
	Nazwa Wykonawcy : _________________________________________________________
	Adres : __________________________________________________________
	NIP : __________________________________________________________
	Telefon /faks: __________________________________________________________
	Adres e-mail _________________________________________________________
	(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji
	Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/IMPAN/2018 na „Sukcesywne dostawy czasopism zagranicznych obejmujących wydawnictwa na 2018 rok dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk”, oświadczam, co następuje.
	I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
	1) Z zastrzeżeniem informacji zawartych w pkt 5) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 -18, oraz pkt 20-22 ustawy Pzp,2) W zakresie przesłanki wymienionej w art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp oświadczam, że zobowiązuję się do złożenia na żądanie Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania.
	2) W zakresie przesłanki wymienionej w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp oświadczam, że:


