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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Zamawiającym jest Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (zwane
dalej CAMK), z siedzibą przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie.

2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego. Na podstawie Art. 4 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907 z
późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa prenumeraty czasopism zagranicznych (wymienionych
w załączniku A do niniejszej SIWZ) i polskich (wymienionych w załączniku B), dostarczanych
sukcesywnie do siedziby Zamawiającego w Warszawie (wykazy A, B). Dostawa prenumeraty będzie
się odbywała na zasadach określonych poniżej oraz w załącznikach D1, D2 (wzory umów).
Kod zamówienia CPV: 22200000-2, 78400000-1, CPC: 88442
3.1. W zakres czynności wykonawcy w ramach dostawy prenumeraty czasopism zagranicznych
będzie wchodzić:
•

Przejęcie całkowitej obsługi finansowej powierzonej prenumeraty w odniesieniu do rozliczeń z
wydawcami zagranicznymi, dokonywanie transferów przedpłat za granicę niezwłocznie po
otrzymaniu rachunków od wydawców.

•

Skuteczne reklamowanie zdefektowanych, uszkodzonych lub nie otrzymanych przez
Zamawiającego egzemplarzy czasopism.

•

Przyjmowanie reklamacji w języku polskim.

•

Skuteczne reklamowanie braku dostępu online do czasopism, dla których dostęp online został
dodatkowo opłacony, lub jest oferowany przez wydawcę w ramach opłaty za wersję
drukowaną.

•

Prowadzenie wszelkich postępowań, a w szczególności celnych i administracyjnych
związanych z realizacją zamówienia.

•

Rozliczenia z urzędem skarbowym dotyczące wewnątrzwspólnotowego obrotu towarów.

•

Dostawa czasopism bezpośrednio od wydawcy do siedzib Zamawiającego.

•

Zapewnienie dostępu online dla filii CAMK w Toruniu (Zakład Astrofizyki I w Toruniu) w ramach
prenumeraty dla Warszawy, o ile wydawca nie zastrzega, że dostęp online może być
aktywowany tylko dla jednego adresu IP lub jednej lokalizacji geograficznej Zamawiającego.

•

Niezwłoczne dostarczanie informacji o zmianach dotyczących czasopism, a w szczególności:
zmiany tytułu, częstotliwości ukazywania się, zmiany zasad dostępu online, zaprzestania
publikacji.

•

Umożliwienie Zamawiającemu rozszerzenie zamówienia, do 20% jego wartości.

3.2. W zakres czynności wykonawcy w ramach dostawy prenumeraty krajowej wchodzić będzie:
•

Zapewnienie dostaw do siedziby Zamawiającego na następujących warunkach: prasa
codzienna będzie dostarczana w dniu wydania do godziny 9:00 rano, numery sobotnioniedzielne będą dostarczane razem z prasą poniedziałkową, pozostałe wydawnictwa będą
dostarczane nie później niż w ciągu 3 dni od dnia wydania.

•

Skuteczne reklamowanie zdefektowanych, uszkodzonych lub nie otrzymanych przez
Zamawiającego egzemplarzy czasopism.

•

Umożliwienie Zamawiającemu rozszerzenie zamówienia, do 20 % jego pierwotnej wartości.
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4. Opis części zamówienia.
Zamówienie składa się z dwóch części:
Zadanie A: Prenumerata czasopism zagranicznych dla biblioteki CAMK w Warszawie - wg wykazu
zawartego w załączniku A.
Zadanie B: Dostawa prasy codziennej i czasopism do siedziby CAMK w Warszawie – wg wykazu w
załączniku B.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, odpowiadających w/w częściom A
i B.

5. Informacja o ofertach wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin realizacji zamówienia.
Realizacja zamówienia rozpocznie się w 2015 r. od dostawy pierwszego tomu/numeru za rok 2015,
a zakończy na ostatnim wydanym za 2015 rok tomie/numerze, zgodnie z częstotliwością wydawania
zaprenumerowanych tytułów, niezależnie od tego, czy ostatni tom/numer noszący datę roku 2015
ukaże się w roku 2015 czy później.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
Warunki udziału w postępowaniu
7.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 i nie zostali wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 13.984.1047.1473 z późn. zm.).
7.2. W ciągu ostatnich trzech lat wykonali z należytą starannością co najmniej 3 zamówienia o
charakterze i wartości zbliżonej do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.
7.3. Wykonawcą może być podmiot gospodarczy utworzony przez osobę fizyczną, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty powyższe
występujące wspólnie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
7.4. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie
analizy wymaganych dokumentów i oświadczeń metodą „zero – jedynkową”. Oznacza to, iż
wystarczającym powodem do wykluczenia Wykonawcy z postępowania będzie niespełnienie
któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt 7.1. SIWZ lub brak w ofercie któregokolwiek
z wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt. 8 SIWZ.

8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wszelkie dokumenty i oświadczenia powinny być sporządzone w języku polskim i złożone w
oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem np. przez Wykonawcę,
przy zachowaniu obowiązujących go zasad reprezentacji. Zamawiający wykluczy z postępowania
Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje, mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.
Dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych muszą być załączone do oferty wraz
z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
8.1. 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 Prawo
zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
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składania ofert.
8.2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 i art. 24, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w postaci określonej w Załączniku C3.
8.3. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum lub spółka
cywilna).
8.4. W przypadku gdyby oferta została podpisana przez inną osobę niż wskazują na to dokumenty
dopuszczające do obrotu prawnego, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do
występowania w imieniu Wykonawcy.
8.5. Wykaz minimum 3 bibliotek (lub instytucji) polskich, do których Wykonawca dostarczał lub
dostarcza czasopisma w zakresie i o wartości zbliżonej do określonej w zamówieniu wraz z
dokumentami potwierdzającymi, że wywiązał się z tego zadania należycie.
8.6. Wykaz podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, którzy będą wykonywać zamówienie.
8.7. Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.),
albo informację Wykonawcy, o tym, że nie należy on do grupy kapitałowej.
Dokumenty wymienione w pkt. 8.3, 8.4 i 8.6. należy złożyć tylko w przypadku, kiedy zachodzą
okoliczności w tych punktach podane.

9. Informację o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą mieć formę pisemną.
Zapytania należy kierować na adres :
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
Biblioteka
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa
z dopiskiem:
Zamówienie na dostawę prenumeraty czasopism dla Centrum Astronomicznego PAN na rok
2015 r.
Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ udzielane będą na zasadach określonych w art. 38
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zapytania skierowane faksem na numer (22) 8410046 powinny być ponadto niezwłocznie
przekazane listem poleconym.
Zapytania mogą też być kierowane pocztą elektroniczną, na adres: batka@camk.edu.pl
Zamawiający nie przewiduje zwołania spotkania informacyjnego dla Wykonawców.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający
może zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną
przekazane w formie modyfikacji wszystkim Wykonawcom. Wszystkie dokonane przez
Zamawiającego zmiany staną się wiążące dla Wykonawców.

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:
Beata Mazur, e-mail: batka@camk.edu.pl, fax: (22) 841 00 46
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11. Termin związania ofertą.
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu
składania ofert.

12. Opis sposobu przygotowania ofert.
12.1. Zamawiający oczekuje, że przed przystąpieniem do opracowania oferty każdy z
Wykonawców bardzo dokładnie zapozna się z niniejszą specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, oraz kompletem materiałów przekazanych mu dla opracowania oferty, w tym z
tekstami wzorów umów zawartymi w Załącznikach D1 i D2 do Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
12.2. Zamawiający oczekuje odniesienia się przez Wykonawców do wszystkich wymogów
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również żąda doprecyzowania
lub uzupełnienia powyższych wymogów, w przypadku, gdy zdaniem Wykonawcy, działającego
z najwyższą starannością i fachowością, takie doprecyzowanie lub uzupełnienie jest wskazane
lub konieczne.
12.3. Oferta musi składać się z:
a) Wypełnionego formularza oferty. Wzory formularzy ofert odpowiadające zadaniom A i B
przedstawiono w załącznikach C1 i C2.
b) Dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych
w pkt. 8 niniejszej specyfikacji.
c) Oświadczeń określonych w pkt. 8 niniejszej specyfikacji.
12.4. Postać oferty.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką. Każdy z Wykonawców może złożyć co najwyżej jedną ofertę na
każde z zadań, pod rygorem wykluczenia z postępowania. Wszystkie kartki oferty (na których
znajduje się tekst) powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub
podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do występowania i reprezentacji w imieniu
Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście powinny być naniesione czytelnie i opatrzone
podpisem osoby uprawnionej. Parafowanie, trwałe spięcie i numeracja stron pełnią funkcję
porządkową, nie obarczoną rygorem odrzucenia oferty.
12.5. Opakowanie i oznakowanie ofert.
Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach:
Na kopercie zewnętrznej powinien znajdować się adres i nazwa Zamawiającego oraz napis:
OFERTA
na dostawę prenumeraty czasopism dla Centrum Astronomicznego PAN na rok 2015
NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 13:00 W DNIU 02-12-2014r.
Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak zewnętrzna powinna być opatrzona pieczęcią
firmową Wykonawcy i opisana jego nazwą i adresem.
12.6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie –
biblioteka na parterze (godziny urzędowania: codziennie od 10:00 do 15:00) w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 grudnia 2014 r. do godziny 12:50.
13.2. W przypadku drogi pocztowej oferta musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego w
podanym wyżej terminie. Oferty, które nadejdą po wyznaczonym terminie nie będą
rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.
13.3. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 02 grudnia 2014 roku, o godz. 13:00 w siedzibie
Zamawiającego, przy ulicy Bartyckiej 18 w Warszawie, w bibliotece na parterze budynku
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głównego.
13.4. Tryb otwarcia i oceny ofert.
Otwarcie ofert będzie jawne.
Po otwarciu każdej z ofert, w części jawnej, zostaną podane i zapisane w protokole
podstawowe dane oferty wg wymagań art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych.
Szczegółowe sprawdzenie ważności ofert (spełnienie warunków wymaganych od
Wykonawców), a następnie ocena merytorycznej treści ofert dokonane będą w części
niejawnej.
Na temat treści złożonych ofert nie będą już prowadzone żadne negocjacje, Zamawiający
zastrzega sobie jednak prawo wezwania Wykonawcy, celem udzielenia przez niego wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, jeśli będzie to potrzebne do jej oceny.
W trybie art. 87, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, o których mowa w tym przepisie, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14. Opis sposobu obliczenia ceny
Ceny ofertowe dotyczące realizacji części A i B zamówienia, obliczone na podstawie załączników
C1 i C2 (formularze oferty) powinny obejmować wszystkie elementy składowe, a w szczególności cenę
czasopisma, koszt licencji, koszt dostawy pocztą zwykłą, z wyjątkiem czasopism wysyłanych
wyłącznie pocztą lotniczą, marżę dostawcy, upusty, bonifikaty, rabaty przysługujące Zamawiającemu
na określone tytuły.
Ceny tytułów nie podane przez wydawców muszą być skalkulowane we własnym zakresie przez
Wykonawcę. Wykonawca ubiegający się o realizację każdego z zadań zobowiązany jest podać w
ofercie cenę wszystkich wymienionych w formularzach ofertowych tytułów. Nie wycenione
czasopisma, ich suplementy, numery specjalne, itp. lub CDROM-y i DVDROM-y będą traktowane jako
gratisy. Podane ceny jednostkowe poszczególnych tytułów oraz cena łączna wszystkich zamawianych
tytułów, będąca sumą iloczynów cen jednostkowych i zamawianych ilości egzemplarzy
poszczególnych tytułów, uznana będą za cenę ostateczną umowy.

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą.
Rozliczenia prowadzone między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich
(PLN). Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia zamówienia w walutach obcych.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
W przypadku części A zamówienia (dostawy prenumeraty czasopism zagranicznych) przy wyborze
oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
•

ceną ofertową netto (70%) - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów, a
pozostałe proporcjonalnie mniej, punkty za cenę wejdą do ostatecznego wyniku z wagą 0.7
Wartość punktowa ceny jest wyliczona wg wzoru:

C= 0 . 7∗

Cn
∗100
Co

gdzie C n - najniższa cena netto oferty spośród wszystkich zakwalifikowanych ofert

C o - cena netto danej oferty
•

proponowanymi procedurami reklamacji 20%. Za każdą drogę zgłaszania reklamacji zostanie
przyznany jeden punkt – formularzem na stronie www (1p), telefonicznie (1p), e-mailem (1p), lub
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faxem (1p). Punkty za procedury reklamacji będą wyliczane zgodnie z formułą:

R=0 . 2∗

RP
∗100
RM

gdzie R P - liczba punktów przyznana danej ofercie

R M -maksymalna liczba punktów =4
•

prenumerata bezpośrednio u wydawców (10%) - Wykonawca wskaże w ofercie (zgodnie z art. 36
ust. 4, prenumeratę jakich tytułów zamierza powierzyć podwykonawcom (tj. które z tytułów zamówi
bezpośrednio u wydawców, a które przez pośrednika/pośredników). Punkty za bezpośredniość
prenumeraty będą wyliczane zgodnie ze wzorem:

P=0 . 1∗
gdzie

PP
∗100
PM

P P - liczba tytułów w danej ofercie zamawianych bezpośrednio u wydawców.
P M - maksymalna liczbę tytułów w przetargu = 16

Ostateczna ocena punktowa oferty będzie sumą punktów przyznanych we wszystkich kategoriach:
Liczba punktów przyznana ofercie L P =C+R+P
Za ofertę najkorzystniejszą w zakresie części A zamówienia, zostanie uznana oferta, która
uzyska najwyższą liczbę punktów, spełniająca wszystkie warunki określone w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
W przypadku części B zamówienia (dostawa prenumeraty prasy krajowej) przy wyborze oferty
najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
•

ceną ofertową netto (80%) - oferta z najniższą ceną netto otrzyma maksymalna liczbę punktów, a
pozostałe proporcjonalnie mniej, punkty za cenę wejdą do ostatecznego wyniku z wagą 0.8
Wartość punktowa ceny netto jest wyliczona wg wzoru:

C= 0 .8∗

Cn
∗100
Co

gdzie C n - najniższa cena netto oferty spośród wszystkich zakwalifikowanych ofert

C o - cena netto danej oferty
•

proponowanymi procedurami reklamacji 20%. Za każdą drogę zgłaszania reklamacji zostanie
przyznany jeden punkt – formularzem na stronie www (1p), telefonicznie (1p), e-mailem (1p), lub
faxem (1p). Punkty za procedury reklamacji będą wyliczane zgodnie z formułą: :

R=0 . 2∗

RP
∗100
RM

gdzie R P - liczba punktów przyznana danej ofercie

R M -maksymalna liczba punktów =4
Ostateczna ocena punktowa oferty będzie sumą punktów przyznanych w obu kategoriach:
Liczba punktów przyznana ofercie L P =C+R
Za ofertę najkorzystniejszą w zakresie części B zamówienia, zostanie uznana oferta, która
uzyska najwyższą liczbę punktów, spełniająca wszystkie warunki określone w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
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17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy
17.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie poprzez podanie
informacji na stronie www.camk.edu.pl.
17.2. Wykonawca/Wykonawcy, którego/których oferta/oferty zostaną wybrane zostanie
zaproszony do podpisania umowy. Zamawiający określi również dzień podpisania umowy.
17.3. W dniu podpisania umowy Zamawiający zaprosi przedstawiciela wykonawcy/wykonawców
do siedziby przy ulicy Bartyckiej 18 w Warszawie. Przedstawiciel wykonawcy powinien
posiadać stosowne upoważnienie do podpisania umowy, jeżeli takie uprawnienia nie wynikają
z dokumentu dopuszczającego do obrotu prawnego.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Od wybranego Wykonawcy wymagać się będzie podpisania umowy o treści według
załącznika D1(zadanie A) lub D2 (zadanie B) do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

19. Postanowienia końcowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
uzasadnienia i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

Warszawa, 12 listopada 2014 r.
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