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Rozdział I  

INFORMACJE OGÓLNE 

 

 

I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 

Zamawiającym jest: 

MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI 

00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 

Tel./fax: 22 24 43 132, 22 24 43 218 

Strona internetowa  http://www.msport.gov.pl/ 

godziny pracy: 08:15 – 16:15 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na skład, drukowanie oraz dystrybucję czasopisma 

„Sport Wyczynowy”, numer referencyjny 16/usł./2012, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 39-46 na zasadach określonych  w przepisach ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej 

„Ustawą”. 

  

III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 

1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Zamawiający  nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 Ustawy. 

 

IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW                                      

W POSTĘPOWANIU 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą 

faksową lub drogą elektroniczną, z uwzględnieniem pkt 2.  

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

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub 

wycofania oferty.  

3. Wykonawca i Zamawiający potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, 

zawiadomienia lub informacji drogą elektroniczną. 

4. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekaże oświadczenia, środki ochrony prawnej, wnioski, 

zawiadomienia oraz wszelkie inne  informacje drogą faksową/drogą elektroniczną oraz pisemnie, za 

datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu - dokument uważa się za złożony 

w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

http://www.cofund.org.pl/
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później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po 

upływie wskazanego terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienie treści specyfikacji. 

 

V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

imię i nazwisko: Maciej Szreder 

tel.: 22 24 43 134 

fax: 22 24 43 218 

e-maile: maciej.szreder@msport.gov.pl  

godziny pracy: 08:15 – 16:15 

 

VI. ZAMÓWIENIE  UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający  przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających -  o wartości nie większej niż 50% 

wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 

 

VII. PODWYKONAWCY 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w treści formularza oferty wskazał te części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy. 

 

Rozdział II   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Skład, drukowanie oraz dystrybucję czasopisma „Sport Wyczynowy”.  

Przedmiot zamówione obejmuje: 

 - skład, drukowanie, dystrybucję i digitalizacje czasopisma „Sport Wyczynowy”  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 

(SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.  

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

79.80.00.00-2 usługi drukowania i powiązane 

79.82.00.00-8 usługi związane z drukowaniem 

79.82.20.00-2 usługi składu 

mailto:maciej.szreder@msport.gov.pl
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II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia 21 grudnia 2012 roku w sposób i terminach 

opisanych w SIWZ. 

  

III. WARUNKI  DODATKOWE   

Warunki szczegółowe zawarte są w Istotnych  Postanowieniach Umowy,  stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

Rozdział III  

WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM 

 

Wadium nie jest wymagane. 

 

Rozdział IV 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, OFERTA ORAZ DOKUMENTY 

WYMAGANE OD WYKONAWCY 

 

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz zgodnie z art. 22 ust. l 

Ustawy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu                   

o prawidłowość i kompletność złożonych wszystkich oświadczeń i dokumentów jakich żądał Zamawiający 

zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy). 

3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 niniejszej SIWZ, nie 

później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 

4. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez 

Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,            

o których mowa w art. 24 ust. l Ustawy, zostanie wykluczony z postępowania. 
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5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki 

określone w pkt 1 powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy, zaś w zakresie braku podstaw do 

wykluczenia warunek ten musi spełniać każdy z Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału  

w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” „ nie spełnia”.  

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA   

1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 

     Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

SIWZ; 

2) Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 

Ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 

 

2. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 

1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres                 

i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 

2) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania 

pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 

Ustawy. 

 

3. Wykonawcy zagraniczni: 

Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w rozdziale IV  podrozdziale II pkt 1ppkt 3) –  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 upływem terminu składania ofert.  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w zdaniu 

poprzedzającym Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymagana dla tych dokumentów. 
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III. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, składają jedną ofertę, przy czym:  

1) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale IV podrozdziale II pkt 1. ppkt 2 - 

3 składa osobno każdy z Wykonawców,  

2) oświadczenie wskazane w Rozdziale IV podrozdziale II pkt 1 ppkt 1 składają Wykonawcy 

wspólnie,  

3) pozostałe dokumenty wskazane w Rozdziale IV podrozdziale II składa przynajmniej jeden, 

który spełnia wymagania lub Wykonawcy wspólnie. 

 

IV. FORMA DOKUMENTÓW 

1. Wymagane dokumenty (z wyłączeniem pełnomocnictwa, o którym mowa poniżej) powinny być złożone 

w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy.  

Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do 

reprezentowania przedsiębiorcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 

gospodarczej.  Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego 

dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci 

kopii poświadczonej notarialnie.  

2. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym 

dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na 

język polski. 

3. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich 

prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu.  

 

V.  WYMOGI FORMALNE OFERTY 

1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

1) treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego 

stanowiącego Załącznik 1 do SIWZ i wg Szczegółowego Opisu  Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącego Załącznik 5 do SIWZ;  

2) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką; 

3) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, 

sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny 

podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-

e) do reprezentowania Wykonawcy; 
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4) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane 

własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę lub inne osoby do tego umocowane,  

2. Zaleca się, aby: 

1) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 

2) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób 

trwały, 

3) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery 

reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty, 

4)  osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.  

3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.                 

z 2003 r. Nr 153 poz.1503 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio 

oznaczyć zastrzeżone informacje.  

Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.  

Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, 

termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.  

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Na ofertę składa się: 

a. Formularz oferty – według wzoru stanowiącego Załącznik 1 do  SIWZ; 

b. Dokumenty określone w podrozdziale II niniejszego Rozdziału „Wymagane dokumenty” 

2. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

3. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 

Zamawiającego na adres: 

MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI 

00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 

(nazwa i adres Zamawiającego) 

oraz opisane: postępowanie na skład, drukowanie oraz dystrybucję czasopisma „Sport 

Wyczynowy” 

 (nazwa zamówienia) 

Nr 16/usł./2012 

Nie otwierać przed dniem ………………. 2012 r., godz. …… 

 

Rozdział V  

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i wynika z wypełnionego formularza oferty stanowiącego Załącznik 

nr 1 do SIWZ.  W formularzu oferty Wykonawca podaje cenę ogólną brutto z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze 
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zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 ze zm.), za którą 

podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia, cenę netto oraz wartość podatku VAT. Cena ofertowa 

winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia w zakresie objętym SIWZ z załącznikami włącznie. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia 

Wykonawcy z żadnych podatków, opłat ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek 

tytułu. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN. 

2. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami przedstawionymi w treści Istotnych Postanowień Umowy 

stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ. 

3. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a Ustawy, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami  o podatku od towarów i usług 

w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający na etapie oceny i porównywania 

ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy. 

mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o cenach . Powyższe wynika z konieczności 

ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca, określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty 

zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz wykorzystał wszelkie konieczne środki mające na 

celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

5. Cena oferty określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej niż złoty polski walucie.  

 

Rozdział  VI  

INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 14 w Kancelarii 

Głównej do dnia  12 lipca 2012 r., do godziny 10:00. 

2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie 

protestu. 

 

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy 

ulicy Senatorskiej 14 w dniu 12 lipca 2012 r., o godzinie 10:30. 

 

III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert jest jawne.  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  
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3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty,      

a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było 

wymagane. 

 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 

1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych  

w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała 

dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. 

3.  Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez 

osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy jest osoba  wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej jako 

upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy, bądź też posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo. 

  

 

Rozdział VII  

KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 

 

I. TRYB OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły „spełnia” 

– „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w Rozdziale IV. 

2. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych lub innych 

omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

poprawi je w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, który złożył ofertę 

(zgodnie z art. 87 Ustawy).  

Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, będzie podlegała odrzuceniu. 

 

II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

Kryterium wyboru Znaczenie 

Cena oferty 100 % 



  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

  

 

10 

 

III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 

1. Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium ceny oferty brutto (z podatkiem VAT) za realizację 

zamówienia – według następującego wzoru: 

 

  najniższa cena ofertowa brutto 

C=       -------------------------------------------- x 100 x waga kryterium 

     cena oferty badanej brutto 

 

2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów tego kryterium.  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której cena będzie najniższa.  

 

ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

 odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie, 

 odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ, 

 została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.  

 

Rozdział VIII 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział IX  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę  

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią Załącznik 4 do SIWZ.  

 

Rozdział X  

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

1. Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 

2.  Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa dział VI Ustawy. 
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Rozdział XI 

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana   

w zawiadomieniu o wyborze oferty. 

2. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 Ustawy. 

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę 

regulującą ich współpracę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 

Ustawy 

Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia do umowy 

Załącznik nr 5 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

Załącznik nr 6 – Egzemplarz wzorcowy czasopisma „Sport Wyczynowy” 
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Załącznik 1 do SIWZ 

Formularz oferty 

 

Do: 

MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI 

00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 

 (nazwa i adres Zamawiającego) 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu  

nieograniczonego, na skład, drukowanie oraz dystrybucję czasopisma „Sport Wyczynowy”.  

numer referencyjny: 16/usł./2012  

my niżej podpisani: 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

działając w imieniu i na rzecz: 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty 

występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna 

ofertę) 

1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania 

umowy jest: 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznałem się i bezwarunkowo akceptuję Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. Przedmiotowe zamówienia zrealizuję zgodnie  z ww. opisem i w spośób przez niego 

okreslony oraz w sposób okreslony w Istotnych postanowieniach do umowy.  

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy 

się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem VAT o numerze __________ 

zarejestrowanym w ___________ (podać kraj) i przez cały czas trwania umowy będziemy  się 
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posługiwać podanym wyżej numerem. Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktur przez cały czas 

trwania umowy jest …. (w przypadku wykonawców wspólnie składający ofertę). 

6. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w za cenę całkowitą brutto: __________zł 

(słownie złotych _________________________________________________________).  

7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego w 

SIWZ.  

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

9. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale Podwykonawców. Podwykonawcom zostaną 

powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

a) ..................................................................................................................................................................   

 (opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

b) ..................................................................................................................................................................    

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)  

11. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem 

informacji zawartych na stronach ….. . 

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować  do:  

Imię i nazwisko ………………………………. 

Adres: …………………………………………. 

Telefon: ……………………………………….. 

Fax: ……………………………………………. 

Adres e-mail: ………………………………….. 

14. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, zgodnie  

z następującym spisem treści: 

1) ........................................... 

2) .......................................... 

__________________ dnia __ __ 2012 roku 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik 2 do SIWZ 

Postępowanie znak: 16/usł./2012 

prowadzone przez  

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI  

w trybie przetargu nieograniczonego 

 

        pieczęć ubiegającego się o zamówienie publiczne 

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y 

ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

w  trybie  przetargu nieograniczonego 

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:   

             

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]: 

 

             

zgodnie z wymogami art.  22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. 

U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczam, że: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym; 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.              

 

 

                ____________________________________ 

                    podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania firmy 

 

   , dnia   .  ._______r. 
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Załącznik 3 do SIWZ 

Postępowanie znak: 16/usł./2012 

prowadzone przez  

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI  

w trybie przetargu nieograniczonego 

 

         pieczęć ubiegającego się o zamówienie publiczne 

           

  

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y 

ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

w  trybie  przetargu nieograniczonego 

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:   

             

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]: 

 

             

 

               

składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 

skład, drukowanie oraz dystrybucję czasopisma „Sport Wyczynowy”, oświadczamy, że nie istnieją 

podstawy do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 

zm.). 

 

 

 

 

 

             ____________________________________ 

                    podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania firmy 

 

 

   , dnia   .  . _______r. 
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Załącznik 4 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (USŁUGA) 

 

 

Umowa zawarta w Warszawie, w dniu ...................................2012 r.  

pomiędzy: 

Ministerstwem Sportu i Turystyki – Skarbem Państwa, reprezentowanym przez: 

Pana Jacka Foksa – Podsekretarza Stanu działającego w imieniu Ministra Sportu  

i Turystyki na podstawie upoważnienia nr  14/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r., którego obsługę zapewnia 

Ministerstwo Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 14, NIP 5262873602, REGON 

140217142,                                                                                             zwanym w dalszej części niniejszej 

Umowy „Zamawiającym” 

a  

.............................. z siedzibą w ................., ul. ................., NIP ...................., wpisaną do ................... pod 

numerem ................. w  .........................,  

reprezentowanym przez ................ /wpisać imię, nazwisko, stanowisko/,   

zwanym w dalszej części niniejszej Umowy „Wykonawcą”
1
 

 

o następującej treści:  

 

Strony umowy oświadczają, że: 

- umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej 

ustawa Pzp.  

 

                                                           
1 W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, komparycja otrzymuje brzmienie: 

Zawarta w Warszawie, w dniu ……… 

pomiędzy: 

…………………., NIP .........................., 

reprezentowanym przez ................ /wpisać imię, nazwisko, stanowisko/, 

……………………………………………………………  

Zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

1) <nazwa (firma) wykonawcy>, z siedzibą w <adres>, NIP, KRS, zwanym dalej „Partnerem nr 1”; 

2) <nazwa (firma) wykonawcy>, z siedzibą w <adres>, NIP, KRS, zwanym dalej „Partnerem nr 2”; 

reprezentowanym przez ................ /wpisać imię, nazwisko, stanowisko/, działającego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik 

nr ...... do umowy 

zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 



  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

  

 

17 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca wykonanie usługi, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę obejmującą: 

- Skład, korekty, przygotowanie do druku i druk materiałów do czterech numerów „Sportu Wyczynowego” 2012 

(1, 2, 3 i 4); 

- przygotowanie bazy danych odbiorców „Sportu Wyczynowego”, wysyłkę zamówionych numerów oraz 

prenumeraty „Sportu Wyczynowego”, obsługę księgową złożonych zamówień i wysłanych pojedynczych 

numerów i prenumeraty „Sportu Wyczynowego”; 

- digitalizację zbiorów „Sportu Wyczynowego” z lat 2010, 2011 i 2012. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiał dla potrzeb realizacji przedmiotowej umowy w wersji 

elektronicznej. 

4. Usługa  zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na ustalonych niniejszą 

umową warunkach. 

5. Zamawiający udostępni Wykonawcy za pisemnym potwierdzeniem odbioru do wysyłki archiwalne numery 

„Sportu Wyczynowego”. 

 

§ 2. 

Termin realizacji 

1. Strony ustalają termin wykonania Umowy na: od dnia podpisania Umowy do dnia  21 grudnia 2012 roku, 

przy czym skład, korekty, przygotowanie do druku i druk czterech numerów „Sportu Wyczynowego” 

będzie realizowany w czterech następujących etapach dla każdego numeru:  

1) pierwszy etap do 21 dni od dnia podpisania umowy 

2) drugi etap do 15 września 2012 r.  

3) trzeci etap 15 października 2012 r. 

4) czwarty etap do 1 grudnia 2012 r. 

2. Digitalizacja numerów będzie wykonywana sukcesywnie do dnia 15 grudnia 2012 r. 

3. Przygotowanie bazy danych odbiorców „Sportu Wyczynowego”, wysyłka zamówionych numerów i 

prenumerata „Sportu Wyczynowego” oraz obsługa księgowa złożonych zamówień i wysłanych 

pojedynczych numerów i prenumeraty „Sportu Wyczynowego”, będzie realizowana sukcesywnie do dnia 

16 grudnia 2012 r. 

4. Zakres poszczególnych etapów zostały zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), 

stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy. 

5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt bezpośrednio w sposób i miejsca wskazane 

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy. 

6. Czas wykonania usługi: przygotowanie do druku materiałów do jednego numeru – 7 dni od dnia 

dostarczenia Zleceniobiorcy materiałów tekstowych; druk, oprawa i dostawa egzemplarzy numeru – 10 dni 

od dnia otrzymania zatwierdzonego przez Zleceniodawcę do druku numeru czasopisma.  

 

 



  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

  

 

18 

§ 3. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem Usługi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji 

Usługi, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji. 

3. Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego wykonania umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym przez siebie personelem, oraz nad 

współpracującymi z Wykonawcą zleceniobiorcami i podwykonawcami oraz za dopełnienie wszelkich 

prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu oraz z zawarciem umów cywilnoprawnych 

z ww. zleceniobiorcami i podwykonawcami. 

 

§ 4. 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, 

niezbędne do prawidłowej realizacji Usługi. 

2. Zamawiający będzie, na ile jest to niezbędne, współpracować z Wykonawcą przy dostarczaniu informacji, 

których Wykonawca może zażądać w celu prawidłowej realizacji Usługi. 

 

§ 5. 

Odbiór przedmiotu Umowy 

1. Wykonanie  nakładu każdego numeru  a także digitalizacja każdego numeru „Sportu Wyczynowego” 

podlega każdorazowej akceptacji, która będzie dokonywana przez Zamawiającego na podstawie Protokołu 

Odbioru (Załącznik nr 2).  

2. Przygotowanie bazy danych odbiorców „Sportu Wyczynowego”, wysyłka zamówionych numerów i 

prenumerata „Sportu Wyczynowego” oraz obsługa księgowa złożonych zamówień i wysłanych 

pojedynczych numerów i prenumeraty „Sportu Wyczynowego”, podlega akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca w terminie 5 dni przed zakończeniem obowiązywania Umowy, przekaże Zamawiającemu do 

akceptacji sprawozdanie ze zrealizowanej wysyłki i obsługi finansowej wysyłki pojedynczych numerów i 

prenumeraty „Sportu Wyczynowego”. 

3. Wykonawca sporządza Protokół Odbioru wg wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do Umowy i dostarcza go 

Zamawiającemu w 2 jednobrzmiących egzemplarzach wraz z przedmiotem Umowy.  

4. Podpisanie Protokołu Odbioru nastąpi w terminie 2 dni od dnia wykonania usługi. Zamawiający podpisuje 

Protokół Odbioru przedmiotu Umowy: 

a) bez zastrzeżeń  lub 

b) z uwagami i zastrzeżeniami. 

5. W przypadku zastrzeżeń i uwag Zamawiającego do Protokołu Odbioru , Zamawiający może  w terminie 5 

dni od dnia otrzymania Protokołu Odbioru zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o złożenie pisemnych 

wyjaśnień lub uwzględnienie zgłoszonych zastrzeżeń. Wykonawca w terminie nie przekraczającym 5 dni 

udzieli stosownych wyjaśnień lub uwzględni zgłoszone zastrzeżenia lub usunie wady. 
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6. Po dokonaniu stosownych zmian, wyjaśnień i uzupełnień, wykonanie usługi podlega ponownej weryfikacji 

przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wypłacenia wynagrodzenia opisanego w § 7 niniejszej umowy w 

przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zleconych zadań. Jakość wykonania (kolorystyczna i 

estetyczna) - najwyższa. W przypadku usterek wykonawca przyjmuje obowiązek wykonania usługi 

powtórnie, na własny koszt, w sposób opisany w § 5.  

 

§ 6. 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcom wykonanie części działań związanych z przeprowadzaniem 

usługi jedynie w zakresie wskazanym w Ofercie. 

2. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie bez pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie zapisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wszystkich 

podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie 

ryzyka. 

 

§ 7. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Zamawiający zapłaci za wykonanie Umowy wynagrodzenie w wysokości <wpisać kwotę> (słownie: 

<wpisać kwotę>) złotych brutto. Będzie ona płatne w następujący sposób: 

1) Za skład, korekty, przygotowanie do druku i druk materiałów do numeru 1/2012 kwotę ………, 

2) za  skład, korekty, przygotowanie do druku i druk materiałów do numeru 2/2012 kwotę ………, 

3) za skład, korekty, przygotowanie do druku i druk materiałów do numeru 3/2012 kwotę ………, 

4) za skład, korekty, przygotowanie do druku i druk materiałów do numeru 4/2012 kwotę ………., 

5) za digitalizację czterech numerów archiwalnych z roku 2010 kwotę ……….…., 

6) za digitalizację czterech numerów archiwalnych z roku 2011 kwotę…….…….., 

7) za digitalizację czterech numerów z roku 2012 kwotę…………………………., 

8) za przygotowanie bazy danych odbiorców, wysyłkę zamówionych numerów oraz prenumeratę 

„Sportu Wyczynowego” oraz obsługę księgową złożonych zamówień i wysłanych pojedynczych 

numerów i prenumeraty „Sportu Wyczynowego” w roku 2012 kwotę…..……,  

2. Płatności będą dokonane wyłącznie w złotych polskich przelewem na rachunek bankowy wskazany 

Zamawiającemu przez Wykonawcę w ust. 4, po wykonaniu dostawy każdego numeru i jego odbiorze przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w § 5. 

3. Płatność za przygotowanie bazy danych odbiorców, wysyłkę zamówionych numerów oraz prenumeratę 

„Sportu Wyczynowego” oraz obsługę księgową złożonych zamówień i wysłanych pojedynczych numerów 

i prenumeraty „Sportu Wyczynowego” zostanie dokonana po przedstawieniu przez Wykonawcę 

sprawozdania merytoryczno – finansowego ze zrealizowanej usługi w roku 2012. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia sprawozdania o którym mowa w § 7 ust. 3 w terminie do dnia 17 grudnia 

2012 r. 
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4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie dokonana przez Zamawiającego 

sukcesywnie za wykonywane usługi opasane w ust. 2 i 3 przelewem na n/wymieniony rachunek bankowy 

Wykonawcy: 

Bank: …………………………………………………    

Nr konta : …………………………………………….. 

w terminie 30 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i podpisanego 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń dla usług opisanych w ust. 2 oraz w terminie 30 dni od daty 

przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i sprawozdania merytoryczno – 

finansowego dla usług opisanych w ust. 3.  

5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z 

którego wypłacane są środki. 

6. Wykonawca, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty uznaniowej, przekaże w terminie 7 dni od 

dnia zakończenia obowiązywania umowy na konto Zamawiającego nr 86 1010 1010 0033 2022 3100 0000 

zyski osiągnięte z wpływów za prenumeratę i wysyłkę pojedynczych numerów „Sportu Wyczynowego” w 

roku 2012. 

7. Zamawiający ustala koszt wysyłki pojedynczego numeru „Sportu Wyczynowego”: 

1) W wysyłce detalicznej w cenie 15 zł (słownie: piętnaście złotych) brutto za numer, 

2) W prenumeracie rocznej w cenie 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) brutto za cztery numery z roku 

2012, 

3) W wysyłce numerów archiwalnych z lat 2008 - 2011 w cenie 15 zł (słownie: piętnaście złotych) 

brutto za numer, 

4) W wysyłce numerów archiwalnych z lat 2003 - 2007 w cenie 5 zł (słownie: pięć złotych) brutto za 

numer, 

5) W wysyłce pozostałych numerów archiwalnych – bezpłatnie. 

 

§8. 

Kontrola  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia i zgłoszenia uwag, co do poprawności 

świadczonych usług i przeprowadzanych kontroli na każdym etapie realizacji zamówienia.   

2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom pełny wgląd we wszystkie 

dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy. 

3. Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu oraz uprawnionym podmiotom zarówno w siedzibie 

Wykonawcy, jak i w miejscu wykonywania umowy lub innym miejscu związanym z wykonywaniem 

umowy. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bez zbędnej zwłoki pełnej 

informacji o stanie wykonywania umowy. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy stwierdzi, że świadczone usługi nie 

odpowiadają warunkom określonym w umowie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do poprawy uchybień, 

wykonania lub należytego wykonania umowy wskazując uchybienia jakich dopuścił się Wykonawca oraz 

wyznaczając mu termin na ich usunięcie.  
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§ 9. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy : 

1) Wykonawca nie przystąpił do wykonywania Umowy w terminie 20 dni od dnia jej podpisania,  

2) Wykonawca pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określającego odpowiedni 

termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie krótszy jednak niż 5 dni robocze, nie wykonuje 

Umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje lub narusza 

zobowiązania umowne, 

3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub 

znacznej jego części, 

4) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu 

przekształcenia lub restrukturyzacji, 

5) Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, 

6) nastąpiła niedopuszczalna zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia i wspólnie je uzyskali, 

7) Wykonawca nie wykonał Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1,2 i 3.  

2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 wykonuje się przez złożenie Wykonawcy pisemnego 

oświadczenia zawierającego powody odstąpienia od umowy, w terminie 15 dni  

od powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynach uzasadniających skorzystanie  

z prawa odstąpienia. 

3.        Wykonawca może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiający opóźnia się z wypłatą Wykonawcy wynagrodzenia, pomimo spełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich zobowiązań obligujących Zamawiającego do jego uregulowania, powyżej 

90 dni od dnia wymagalności, 

2) Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań 

finansowych wynikających z Umowy.  

4. W razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, Strony Umowy sporządzą  

w terminie 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych,  

a nieuregulowanych finansowo prac lub zadań. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym 

przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy.  

5. Wszelkie odszkodowania na zasadach ogólnych związane z realizacją Umowy będą regulowane 

zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10. 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne określone w niniejszym paragrafie.  

2. Strony ustalają prawo do naliczenia następujących kar umownych: 
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1)   10% wartości brutto Przedmiotu Umowy określonego w § 7 ust. 1 z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, 

2)  0,1 % wartości brutto Przedmiotu Umowy określonego w § 7 ust. 1 w przypadku opóźnienia w 

realizacji zadań określonych w harmonogramie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

3) W przypadku przekroczenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o 20 dni Zamawiający może 

odstąpić od Umowy zachowując prawo naliczenia kar umownych z tytułu niewykonania Umowy, 

3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne przy zapłacie faktury za realizację Przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, przewyższającego wysokość kary 

umownej na zasadach ogólnych. 

 

§ 11. 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach, gdy  

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia;  

2) termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie przesunięciu o czas występowania przeszkód o 

obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia 

mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej” oraz związane z działaniem, bądź 

zaniechaniem podmiotów badanych); 

3) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana 

będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji 

jej postanowień. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy, z wyjątkiem zmian określonych w § 12 ust. 1 i 2,  muszą być 

dokonane w formie aneksów do umowy podpisanych przez obie strony pod rygorem nieważności. 

 

§ 12. 

Rozwiązywanie sporów  

1. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Językiem właściwym dla rozstrzygania sporów jest język polski. 

 

§ 13. 

Postanowienia końcowe 

1. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do nadzoru nad realizacją Umowy są: Pan Cezary 

Grzanka – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu oraz Pan Marcin Brachfogel – 

specjalista w Departamencie Rozwoju i Promocji Sportu. 

2. Ze strony Wykonawcy osobami uprawnionymi do nadzoru nad prawidłowością realizacji Umowy 

są:……………………………………………………………………. 
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3. Każda ze stron ma prawo do zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 za uprzednim pisemnym 

powiadomieniem drugiej Strony. 

4. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające  

z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej.  

5. Pisma Zamawiającego i Wykonawcy zawierać muszą tytuł Umowy i jej numer referencyjny oraz muszą 

być wysyłane pocztą lub doręczone osobiście.  

6. Wyjątkowo dopuszcza się porozumiewanie się Zamawiającego i Wykonawcy za pomocą poczty 

elektronicznej lub faksu. Za datę otrzymania korespondencji Zamawiający i Wykonawca uznają dzień 

jej doręczenia elektronicznie lub faksem, jeżeli jego treść zostanie niezwłocznie potwierdzona na 

piśmie. 

7. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

 

 

Dla Zamawiającego: 

 

Adres:   Departament Rozwoju i Promocji Sportu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, 

00-082, ul. Senatorska 14,  

Telefon: + 48 22 244 31 31,  

Fax: + 48 22 244 32 00 

e-mail: marcin.brachfogel@msit.gov.pl  

 

Dla Wykonawcy: 

Adres:   …………………………….  

Telefon: ………………………….… 

Fax: ……………………….…… 

e-mail: ……………….……………  

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

 

9. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 

10. Umowę sporządzono w języku polskim w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach  

z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a dwa Wykonawca. 

 

mailto:marcin.brachfogel@msit.gov.pl
mailto:piotr.marek@akademiatrenerska.pl
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Załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1), 

2) Wzór Protokołu Odbioru (Załącznik nr 2). 

Ze strony Zamawiającego:  Ze strony Wykonawcy: 

 

 

 

 

………………………………………..    ……………………………………….. 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr……………………………………….. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU  

w zakresie ………………………….. 

I. Data: …………………. 

  

          Numer Umowy: …………………………………………………. 

               Nazwa i adres Wykonawcy : ……………………………………………………… 

 

II. Potwierdzam, iż dokonano odbioru przedmiotu umowy zakupionego w ramach Umowy Nr 

………………………………………...  

 

Przedmiot usługi jest zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia/Ofertą przedmiotowej Umowy. 

 

 

III. Kompletność wykonania usługi*: 

1. TAK 

2. NIE – uwagi / zastrzeżenia: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

IV. Proces realizacji usługi zakończono w dniu: ……………. (data) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

V. Końcowy wynik przyjęcia*: 

1. Pozytywny 

2. Negatywny – uwagi / zastrzeżenia: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

__________________________    ___________________________ 

 [Imię i Nazwisko        [Imię i Nazwisko  

Stanowisko osoby upoważnionej     Stanowisko osoby upoważnionej 

do podpisu w imieniu Zamawiającego]   do podpisu w imieniu Wykonawcy] 

 

___________________________    ___________________________ 

[Data]        [Data] 

*   - Niepotrzebne skreślić 

** - Zgodnie z umową 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

I Skład i druk  

Usługa: skład, druk, oprawa i dostawa nakładu czasopisma „Sport Wyczynowy” w 2012 r. wraz z dystrybucją  

– 4 numery, po 400 egz. 

Przedmiot zamówienia: 

Tytuł – „Sport Wyczynowy”, 

Nakład - łącznie 1600 egz., 

Format – B5, 

Objętość 4 numery po 192 strony, – łącznie 768 stron, 4 + 4 strony kolorowe,  

Papier – kreda biała 90 g, 

Okładka – karton kredowany dwustronnie 240-250 g, 1 + 1 kolor, 

Oprawa - bezszwowa, klejona, 

Inserty (różnego rodzaju – płyty DVD,  reklamy,  w nr 4 – na 4 stronach - wykaz artykułów opublikowanych w 

2012 r., i in.), 

Dostawa – transport własny egzemplarzy do siedziby redakcji „Sportu Wyczynowego” w paczkach 

przygotowanych do wysyłki pocztą dla prenumeratorów zbiorowych – ich ilość w paczkach wg dostarczonego 

wcześniej zestawienia), 

Wymagania jakości – najwyższa kolorystyczna i estetyczna; w przypadku usterek wykonawca przyjmuje 

obowiązek wykonania zlecenia powtórnie, na własny koszt, w terminie do 14 dni od złożenia reklamacji. 

Materiał do składu każdego numeru będzie dostarczany Drukarni w postaci plików PDF. 

 

Dane techniczne dotyczące czasopisma “Sport Wyczynowy” 

nakład  1600 egz. 

objętość numeru  192 s. 

w nr 4 wkładka –  4 s. 

format czasopisma B5 

gramatura papieru 

okładka  

kreda biała 90 g  

karton kredowany dwustronnie 240-250 g, 1 + 1 kolor 

oprawa   bezszwowa, klejona 

inserty  
Płyty DVD, reklamy, 4-stronicowy spis treści  

rocznika 2012 w nr 4 

ilustracje kolorowe        w 

jednym  numerze 

4 fotografie na całych kolumnach,  

8 – 10 rycin, każda zajmująca średnio powierzchnię  

¼ kolumny  

kolor 4 kolory + 4 kolory 

Czasopismo posiada numer ISSN.  
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II Wysyłka, prenumerata i obsługa finansowa czasopisma    

Główny cel  to  zapewnienie sprawnego mechanizmu kolportażu bieżących i  archiwalnych 

numerów „Sportu Wyczynowego”,  przygotowanie ofer ty handlowej  bieżących oraz 

archiwalnych zbiorów SW. Dotarcie  z  ofer tą  do grupy do celowej  odbiorców, t j .  federacj i  

sportowych,  klubów sportowych,  trenerów sportu,  uczelni  wyższych.  Przygotowanie bazy 

danych potencjalnych odbiorców SW. Obsługę konta wpłat  za prenumeratę lub pojedyncze 

egzemplarze zapewnia dział  księgowości  na podstawie z amówień.  Real izacja zamówienie 

odbywa s ię  po zaksięgowaniu w płaty na adres odbiorcy.  

 

W ramach wysyłki ,  prenumeraty i  obsługi  finansowej  czasopisma Wykonawca zapewni:  

1.  przygotowanie bazy danych potencjalnych odbiorców SW:  

-   wyszukanie grup docelowych,  kt óre mogą być ze względu na profi l  działalności  

zainteresowane zamówieniem pojedynczych numerów lub prenumeratą Sportu 

Wyczynowego (preferowane przez Zamawiającego polskie związki  sportowe,  kluby 

sportowe,  stowarzyszenia kultury fizycznej  oraz trenerzy i  in struktorzy sportu) ,  

-   pozyskanie danych te leadresowych grup docelowych i  ich zapisanie w bazie danych 

potencjalnych odbiorców,  

-  działania promocyjne mające na celu skłonienie potencjalnych odbiorców do 

zamówienia pojedynczych numerów lub prenumeraty Spor tu Wyczynowego oraz  

prezentacja ofer ty handlowej  (dotyczącej  bieżących i  archiwalnych numerów).  

2.  przygotowanie bazy danych prenumeratorów i  osób zamawiających pojedyncze numery 

Sportu Wyczynowego:  

-   zbieranie i  zarządzanie danymi teleadresowymi i  danymi  ks ięgowymi osób i  instytucj i 

korzystających z prenumeraty lub zamawiających pojedyncze numery.  

3.  obsługę księgową i  wysyłkę zamó wionych numerów oraz prenumeratę Sportu 

Wyczynowego:  

-   utworzenie i  obsługa konta bankowego do przyjmowania wpłat  za prenumeratę i  zakup 

pojedynczych numerów,  

-  obsługa księgowa z łożonych zamó wień (zaksięgowanie wpłat  na  numery oraz 

prenumeratę Sportu Wyczynowego),  

-   przygotowanie do wysyłki  numerów zgodnie z  l istą  zamówień przygotowaną przez 

dział  księgowy,  

-   przygotowanie sposobu wysyłki  paczek z numerami  Sportu Wyczynowego –  zawarcie  

odpowiednich umów z fi rmami pocztowymi lub kurierskimi,  

-  wysyłka paczek z zamówionymi numerami  na adres odbiorców zgodnie z  l istą  

odbiorców potwierdzoną zaksięgowaną wpłatą za pojedyncze numery lub 

p renumeratę.  

4.  rozliczenie finansowo –  merytoryczne z wysyłki  pojedynczych numerów i  prenumeraty:  

-   sporządzenie zestawienia wpłat  za poszczególne numery i  prenumeratę czasopisma 

obejmującą dane zamawiających oraz wysokość wpłat ,  



  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

  

 

28 

-   przygotowanie l is ty z  dan ymi  o i lości  numerów wysłanych pojedynczo oraz w 

prenumeracie.  

 

III Digitalizacja zbiorów „Sportu Wyczynowego” z lat 2010, 2011 i 2012   

 

Celem digi tal izacj i  jest  przeniesienie z  wersj i  papierowej  do wersj i  e lektronicznej  w 

postaci  pl ików formatu PDF z uwz ględnieniem numeracj i  stron i  numerów jak w wersj i  

papierowej ,  poszczególnych numerów Sportu Wyczynowego z lat  2010,  2011 i 2012.  

Digital izacja powinna zapewnić zachowanie jakości  tekstu,  obrazu i  zdjęć z  wersj i 

papierowych .  

P l iki  ze zdigital izowanymi num erami powinny być dostarczone do Zamawiającego na 

nośniku CD lub DVD.  

Format  pl ików powinien zapewnić możliwość ich umieszczenia na s t ronie internetowej 

czasopisma z możliwośc ią ich otwarcia na  dowolnym komputerze z  dostępem do internetu i  

posiadającym program do odtwarzania pl ików PDF.  

Zamawiający przewiduje dla  pojedynczego ar tykułu,  stron tytułowych,  spisów treści ,  

s treszczenia w języku polskim i  językach obcych; digital izację każdego numeru z zapisem 

do odrębnych plików.  

 

 


