Ogłoszenie nr 536102-N-2019 z dnia 2019-04-11 r.

Muzeum Zamkowe w Malborku: druk i dostawa książek dla Muzeum Zamkowego w
Malborku z podziałem na części. Znak sprawy ZP.2611.6.2019.bm
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib,
krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamkowe w Malborku, krajowy numer identyfikacyjny 27607328111000, ul. ul.
Starościńska 1 , 82-200 Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail b.mizgala@zamek.malbork.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://bip.zamek.malbork.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja kultury. Muzeum.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
bip.zamek.malbork.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
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Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej ofertę wraz z załącznikami należy złożyć zgodnie z paragrafen 11 SIWZ.
Adres:
siedziba Zamawiającego tj. sekretariat Muzeum Zamkowego w Malborku ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: druk i dostawa książek dla Muzeum Zamkowego w Malborku z
podziałem na części. Znak sprawy ZP.2611.6.2019.bm
Numer referencyjny: ZP.2611.6.2019.bm
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
trzy.
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa świadczona
na rzecz Zamawiającego pn. Druk i dostawa książek dla Muzeum Zamkowego w Malborku z podziałem na części: Część
Nr 1 – Druk i dostawa książki pt. "Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów
(1309-1457)" wydanie III dla Muzeum Zamkowego w Malborku. Część Nr 2 – Druk i dostawa katalogu pt. "Katalog
rysunków architektonicznych dawnego Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku (1817-1945) dla Muzeum Zamkowego w
Malborku. Część Nr 3 – Druk i dostawa katalogu pt. "W przededniu wielkiej odbudowy. Zamek malborski na kartach
berlińskiego albumu Johanna Friedricha Fricka z przełomu XVIII i XIX wieku" dla Muzeum Zamkowego w Malborku. 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia dla każdej
części (1-3) odrębnie zostały określone we Wzorze umowy załącznik nr 4 do SIWZ oraz w załączniku Nr 1 do SIWZ
odpowiednio dla: Części Nr 1: załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Druk i dostawa książki pt.
"Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309-1457)" wydanie III dla Muzeum
Zamkowego w Malborku. Części Nr 2: załącznik nr 1b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Druk i dostawa
katalogu pt. "Katalog rysunków architektonicznych dawnego Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku (1817-1945) dla
Muzeum Zamkowego w Malborku. Części Nr 3: załącznik nr 1c - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Druk i
dostawa katalogu pt. "W przededniu wielkiej odbudowy. Zamek malborski na kartach berlińskiego albumu Johanna
Friedricha Fricka z przełomu XVIII i XIX wieku" dla Muzeum Zamkowego w Malborku. Załącznik nr 1d – Okładka do
katalogu. 3. Wymagania ogólne dot. przedmiotu zamówienia: 1) Zamówienie zostało podzielone na wyodrębnione 3 części.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – maksymalnie 3 części – oddzielnie dla każdej części
zamówienia. 2) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Ocenie będzie podlegać oddzielnie każda część
zamówienia. 3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia. 4) Zamawiający nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej. 5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, 6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7) Rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 8) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na
poczet wykonania zamówienia. 9) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 10) Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 uPzp. 11) Zamawiający
przed wszczęciem postępowania o udzieleniu zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego. 4. Wymagania
dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dla każdej z części (1-3) odrębnie 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące bezpośrednio
czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegające druku książek, zatrudnione były przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.).
Zamawiający pod pojęciem czynności druku rozumie wszelkie prace związane z procesami przygotowania do druku,
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samego druku oraz prace introligatorskie między innymi takich jak: krojenie, falcowanie, zbieranie, szycie i oprawę. 2)
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy (dotyczy osób już zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę) lub w ciągu 5 dni
kalendarzowych od dnia zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę, zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu (osobie wskazanej w Umowie w § 11 ust. 3) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt. 1) oraz poświadczonych za
zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopii umów o pracę osób wykonujących w
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie. Kopie umów powinny zostać
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych tych pracowników. Informacje takie jak: imię i
nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania. 3) Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 4)
Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dot. zatrudniania ww. osób. W trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów o których mowa w pkt. 2). 5)
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 2) i 3) będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, o którym mowa w pkt. 1). 6)
W przypadku niewykonania przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, obowiązków określonych w pkt. 2)
Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia netto
wynikającego ze złożonej oferty, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Ponadto Zamawiający będzie mógł odstąpić od
umowy. 5. Zamawiający nie określa żadnych wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 6. Wymagania
dotyczące pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia dla każdej
z części (1-3) odrębnie. 1) Pracownicy Wykonawcy muszą być zobowiązani do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 j.t.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o
ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 412 j.t. ze zm.). 7. Wymagania stawiane Wykonawcy dla każdej z
części (1-3) odrębnie. 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamówienia w okresie wykonywania umowy. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 3)
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. 4) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko do
siedziby Zamawiającego tj. magazyn MZM ul. Starościńska 1 w Malborku.
II.5) Główny kod CPV: 79823000-9
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym
okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3
ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane, odrębnie dla każdej z części
zamówienia w terminie: dla części Nr 1 do 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania materiałów przez Zamawiającego
wg. harmonogramu rzeczowego; dla części Nr 2 do 20 dni kalendarzowych od dnia przekazania materiałów przez
Zamawiającego wg. harmonogramu rzeczowego; dla części Nr 3 do 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania
materiałów przez Zamawiającego wg. harmonogramu rzeczowego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
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zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający
przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z zastrzeżeniem paragrafu. 7
ust. 5 SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. dla każdej z części (1-3) odrębnie Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp sporządzone wg wzoru, który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej wraz z informacją z
otwarcia ofert. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z złożeniem
oświadczenia, dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w niniejszym postępowaniu. 2. Wykonawca wraz z ofertą załączy próbki publikacji (dla każdej z części 1-3
odrębnie) niezbędne do oceny jakości świadczonej usługi w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę usługi
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego tj.: dla części Nr 1: jeden egzemplarz książki wydanej w
dwóch ostatnich latach, w oprawie twardej, szytej nićmi z tłoczeniem folią na gorąco (hot-stampingiem) na okładce, wkład:
kolor 4/4 CMYK; dla części Nr 2: jeden egzemplarz książki wydanej w dwóch ostatnich latach, w formacie A4 lub
większym na papierze kredowym, z kolorowymi ilustracjami, w oprawie twardej, szytej nićmi, o parametrach technicznych
nie gorszych niż: wkład: kolor 4/4 CMYK; oklejka: druk, kolor 4/0 CMYK + folia matowa; okładka: tektura introligatorska
2mm; dla części Nr 3: jeden egzemplarz książki w formacie A4 z kolorowymi ilustracjami, w oprawie miękkiej, szyto
klejonej, o parametrach technicznych nie gorszych niż: wkład: kolor 4/4 (CMYK). 3. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ dla
każdej z części (1-3) odrębnie: 1) wypełniony i podpisany Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ; 2) wypełnione i podpisane Oświadczenia stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 2a do SIWZ, o których mowa w
§ 7 ust. 1. pkt. 1) i 2) SIWZ; 3) dowód wniesienia wadium; 4) stosowne pełnomocnictwo(a) do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) o ile ofertę składa pełnomocnik, o którym mowa w § 7 ust. 10 pkt.
2) i 3) SIWZ; 5) wydrukowaną przez Wykonawcę próbkę/ki publikacji, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 3) SIWZ. Uwaga!
Zamawiający zastrzega, że złożona/e próbka/ki może/gą ulec uszkodzeniu w trakcie dokonywania oceny jej jakości. 6)
dowody, o których mowa w § 7 ust. 7. – jeżeli dotyczą; 7) informację na temat części zamówienia, której wykonanie
Wykonawca powierzy Podwykonawcom (w Formularzu oferty) zgodnie z § 3 ust. 7. SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium dla: a) części Nr 1 w kwocie: 1.100,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sto złotych); b)
części Nr 2 w kwocie: 1.100,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sto złotych); c) części Nr 3 w kwocie: 600,00 PLN (słownie:
sześćset złotych), przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b.
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. w poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 359). 2. W przypadku wniesienia wadium w
pieniądzu Wykonawca wpłaca wadium, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGK O/Gdańsk Nr 05 1130
1121 0006 5623 8690 0001 z dopiskiem: Wadium - druk i dostawa części Nr ….. ZP.2611.6.2019.bm 3. Skuteczne
wniesienie wadium w pieniądzu następuję z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego,
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o którym mowa w pkt. 2. przed upływem składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny
termin składnia ofert). 4. Zamawiający zaleca aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument
potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innych
formach niż w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz
Zamawiającego. Z jego treści winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty na pierwsze żądanie
Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp. Dokumenty te muszą
zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 6. Zamawiający dokona zwrotu
wadium lub zatrzymania wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach
umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin
ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą
mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie
połączeń:
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Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 50,00
Jakość 50,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia
negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów
oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne
urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
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Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy, określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych: a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego), b. zmiany danych teleadresowych. Zmiany te nie wymagają formy aneksu a jedynie pisemnego
powiadomienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu
zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Dla każdej z części (1-3) odrębnie: A. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 2)
SIWZ, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje
się go 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
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 1 stosuje się. 3) W
przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4) W
przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów wymaganych w niniejszym
postępowaniu, 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.
B. Inne dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty (zał. nr 3 do SIWZ); 2) W przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców - Wykonawca winien załączyć do oferty Pełnomocnictwo
podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub
kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie; 3) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę
pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z
treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. C. Oświadczenia, dokumenty, o
których mowa w Rozporządzeniu 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 poz. 1126 ze zm.), zwanym
dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez Podwykonawców, należy złożyć w oryginale. D.
Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; E. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio Wykonawca, Podmiot na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. F.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w
SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów G. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest: 1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o
którym mowa w § 16. SIWZ; 2) przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię umowy
regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako
najkorzystniejsza została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) przedłożyć
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umów z Podwykonawcami, przy czym zakres ich prac
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powinien być tożsamy z określonym w dokumentach dołączonych do oferty.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Druk i dostawa książki pt. "Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich
Część
1 Nazwa:
mistrzów (1309-1457)" wydanie III dla Muzeum Zamkowego w Malborku.
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa świadczona
na rzecz Zamawiającego pn. Druk i dostawa książek dla Muzeum Zamkowego w Malborku z podziałem na części: Część
Nr 1 – Druk i dostawa książki pt. "Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów
(1309-1457)" wydanie III dla Muzeum Zamkowego w Malborku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz
wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia dla każdej części (1-3) odrębnie zostały określone we
Wzorze umowy załącznik nr 4 do SIWZ oraz w załączniku Nr 1 do SIWZ odpowiednio dla: Części Nr 1: załącznik nr 1a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Druk i dostawa książki pt. "Organizacja życia na zamku krzyżackim w
Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309-1457)" wydanie III dla Muzeum Zamkowego w Malborku. 3. Wymagania
ogólne dot. przedmiotu zamówienia: 1) Zamówienie zostało podzielone na wyodrębnione 3 części. Zamawiający dopuszcza
możliwości składania ofert częściowych – maksymalnie 3 części – oddzielnie dla każdej części zamówienia. 2)
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Ocenie będzie podlegać oddzielnie każda część zamówienia. 3)
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia. 4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy
ramowej. 5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy
Pzp, 6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7) Rozliczenia między Zamawiającym a
Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 8) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet
wykonania zamówienia. 9) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 10) Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 uPzp. 11) Zamawiający
przed wszczęciem postępowania o udzieleniu zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego. 4. Wymagania dot.
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dla każdej z części (1-3) odrębnie: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w
związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące bezpośrednio czynności w
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegające druku książek, zatrudnione były przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.).
Zamawiający pod pojęciem czynności druku rozumie wszelkie prace związane z procesami przygotowania do druku,
samego druku oraz prace introligatorskie między innymi takich jak: krojenie, falcowanie, zbieranie, szycie i oprawę. 2)
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy (dotyczy osób już zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę) lub w ciągu 5 dni
kalendarzowych od dnia zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę, zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu (osobie wskazanej w Umowie w § 11 ust. 3) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt. 1) oraz poświadczonych za
zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopii umów o pracę osób wykonujących w
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie. Kopie umów powinny zostać
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych tych pracowników. Informacje takie jak: imię i
nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania. 3) Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 4)
Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dot. zatrudniania ww. osób. W trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów o których mowa w pkt. 2). 5)
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 2) i 3) będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, o którym mowa w pkt. 1). 6)
W przypadku niewykonania przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, obowiązków określonych w pkt. 2)
Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia netto
wynikającego ze złożonej oferty, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Ponadto Zamawiający będzie mógł odstąpić od
umowy. 5. Zamawiający nie określa żadnych wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 6. Wymagania
dotyczące pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia dla każdej
z części (1-3) odrębnie. 1) Pracownicy Wykonawcy muszą być zobowiązani do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 j.t.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o
ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 412 j.t. ze zm.). 7. Wymagania stawiane Wykonawcy dla każdej z
części (1-3) odrębnie. 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamówienia w okresie wykonywania umowy. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 3)
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. 4) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko do
siedziby Zamawiającego tj. magazyn MZM ul. Starościńska 1 w Malborku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
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data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena
50,00
Jakość
50,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane, odrębnie dla każdej z
części zamówienia w terminie: dla części Nr 1 do 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania materiałów przez
Zamawiającego wg. harmonogramu rzeczowego.

Druk i dostawa katalogu pt. "Katalog rysunków architektonicznych dawnego Zarządu Odbudowy
Część
2 Nazwa:
Zamku w Malborku (1817-1945) dla Muzeum Zamkowego w Malborku.
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa świadczona
na rzecz Zamawiającego pn. Druk i dostawa książek dla Muzeum Zamkowego w Malborku z podziałem na części: Część
Nr 2 – Druk i dostawa katalogu pt. "Katalog rysunków architektonicznych dawnego Zarządu Odbudowy Zamku w
Malborku (1817-1945) dla Muzeum Zamkowego w Malborku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz
wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia dla każdej części (1-3) odrębnie zostały określone we
Wzorze umowy załącznik nr 4 do SIWZ oraz w załączniku Nr 1 do SIWZ odpowiednio dla: Części Nr 2: załącznik nr 1b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Druk i dostawa katalogu pt. "Katalog rysunków architektonicznych
dawnego Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku (1817-1945) dla Muzeum Zamkowego w Malborku. 3. Wymagania
ogólne dot. przedmiotu zamówienia: 1) Zamówienie zostało podzielone na wyodrębnione 3 części. Zamawiający dopuszcza
możliwości składania ofert częściowych – maksymalnie 3 części – oddzielnie dla każdej części zamówienia. 2)
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Ocenie będzie podlegać oddzielnie każda część zamówienia. 3)
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia. 4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy
ramowej. 5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy
Pzp, 6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7) Rozliczenia między Zamawiającym a
Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 8) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet
wykonania zamówienia. 9) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 10) Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 uPzp. 11) Zamawiający
przed wszczęciem postępowania o udzieleniu zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego. 4. Wymagania dot.
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dla każdej z części (1-3) odrębnie: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w
związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące bezpośrednio czynności w
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegające druku książek, zatrudnione były przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.).
Zamawiający pod pojęciem czynności druku rozumie wszelkie prace związane z procesami przygotowania do druku,
samego druku oraz prace introligatorskie między innymi takich jak: krojenie, falcowanie, zbieranie, szycie i oprawę. 2)
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy (dotyczy osób już zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę) lub w ciągu 5 dni
kalendarzowych od dnia zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę, zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu (osobie wskazanej w Umowie w § 11 ust. 3) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt. 1) oraz poświadczonych za
zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopii umów o pracę osób wykonujących w
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie. Kopie umów powinny zostać
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych tych pracowników. Informacje takie jak: imię i
nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania. 3) Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 4)
Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dot. zatrudniania ww. osób. W trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów o których mowa w pkt. 2). 5)
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 2) i 3) będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, o którym mowa w pkt. 1). 6)
W przypadku niewykonania przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, obowiązków określonych w pkt. 2)
Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia netto
wynikającego ze złożonej oferty, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Ponadto Zamawiający będzie mógł odstąpić od
umowy. 5. Zamawiający nie określa żadnych wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 6. Wymagania
dotyczące pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia dla każdej
z części (1-3) odrębnie. 1) Pracownicy Wykonawcy muszą być zobowiązani do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 j.t.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o
ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 412 j.t. ze zm.). 7. Wymagania stawiane Wykonawcy dla każdej z
części (1-3) odrębnie. 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamówienia w okresie wykonywania umowy. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 3)
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. 4) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko do
siedziby Zamawiającego tj. magazyn MZM ul. Starościńska 1 w Malborku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena
50,00
Jakość
50,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane, odrębnie dla każdej z
części zamówienia w terminie: dla części Nr 2 do 20 dni kalendarzowych od dnia przekazania materiałów przez
Zamawiającego wg. harmonogramu rzeczowego.

Druk i dostawa katalogu pt. "W przededniu wielkiej odbudowy. Zamek malborski na kartach
3 Nazwa: berlińskiego albumu Johanna Friedricha Fricka z przełomu XVIII i XIX wieku" dla Muzeum
Zamkowego w Malborku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa świadczona
na rzecz Zamawiającego pn. Druk i dostawa książek dla Muzeum Zamkowego w Malborku z podziałem na części: Część
Nr 3 – Druk i dostawa katalogu pt. "W przededniu wielkiej odbudowy. Zamek malborski na kartach berlińskiego albumu
Johanna Friedricha Fricka z przełomu XVIII i XIX wieku" dla Muzeum Zamkowego w Malborku. 2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia dla każdej części (1-3)
odrębnie zostały określone we Wzorze umowy załącznik nr 4 do SIWZ oraz w załączniku Nr 1 do SIWZ odpowiednio dla:
Części Nr 3: załącznik nr 1c - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Druk i dostawa katalogu pt. "W przededniu
wielkiej odbudowy. Zamek malborski na kartach berlińskiego albumu Johanna Friedricha Fricka z przełomu XVIII i XIX
wieku" dla Muzeum Zamkowego w Malborku. Załącznik nr 1d – Okładka do katalogu. 3. Wymagania ogólne dot.
przedmiotu zamówienia: 1) Zamówienie zostało podzielone na wyodrębnione 3 części. Zamawiający dopuszcza
możliwości składania ofert częściowych – maksymalnie 3 części – oddzielnie dla każdej części zamówienia. 2)
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Ocenie będzie podlegać oddzielnie każda część zamówienia. 3)
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia. 4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy
ramowej. 5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy
Pzp, 6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7) Rozliczenia między Zamawiającym a
Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 8) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet
wykonania zamówienia. 9) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 10) Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 uPzp. 11) Zamawiający
przed wszczęciem postępowania o udzieleniu zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego. 4. Wymagania dot.
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dla każdej z części (1-3) odrębnie: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w
związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące bezpośrednio czynności w
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegające druku książek, zatrudnione były przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.).
Zamawiający pod pojęciem czynności druku rozumie wszelkie prace związane z procesami przygotowania do druku,
samego druku oraz prace introligatorskie między innymi takich jak: krojenie, falcowanie, zbieranie, szycie i oprawę. 2)
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy (dotyczy osób już zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę) lub w ciągu 5 dni
kalendarzowych od dnia zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę, zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu (osobie wskazanej w Umowie w § 11 ust. 3) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt. 1) oraz poświadczonych za
zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopii umów o pracę osób wykonujących w
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie. Kopie umów powinny zostać
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych tych pracowników. Informacje takie jak: imię i
nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania. 3) Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 4)
Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dot. zatrudniania ww. osób. W trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów o których mowa w pkt. 2). 5)
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 2) i 3) będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, o którym mowa w pkt. 1). 6)
W przypadku niewykonania przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, obowiązków określonych w pkt. 2)
Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia netto
wynikającego ze złożonej oferty, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Ponadto Zamawiający będzie mógł odstąpić od
umowy. 5. Zamawiający nie określa żadnych wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 6. Wymagania
dotyczące pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia dla każdej
Część
nr:
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z części (1-3) odrębnie. 1) Pracownicy Wykonawcy muszą być zobowiązani do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 j.t.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o
ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 412 j.t. ze zm.). 7. Wymagania stawiane Wykonawcy dla każdej z
części (1-3) odrębnie. 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamówienia w okresie wykonywania umowy. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 3)
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. 4) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko do
siedziby Zamawiającego tj. magazyn MZM ul. Starościńska 1 w Malborku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena
50,00
Jakość
50,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane, odrębnie dla każdej z
części zamówienia w terminie: dla części Nr 3 do 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania materiałów przez
Zamawiającego wg. harmonogramu rzeczowego.

Zastępca
Dyrektora ds. naukowo-konserwatorskich
Kazimierz Bogusz
Pliki do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami 1,2,3,4.
Ogłoszenie zamieszczono: Malbork dnia: 2019-04-11 na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego.
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