
Olsztyn-Kortowo: Usł uga druku i dostawy czasopism naukowych: Komunikaty  

Rybackie i Archives of Polish Fisheries wydawanych przez Instytut Rybactwa 

Śródl ądowego w Olsztynie  

Numer ogłoszenia: 164276 - 2012; data zamieszczenia : 21.05.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza , ul. Oczapowskiego 10, 10-719 

Olsztyn-Kortowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5240171 w. 60; 5241060, faks 089 5240505. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.infish.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Usługa druku i dostawy czasopism naukowych: 

Komunikaty Rybackie i Archives of Polish Fisheries wydawanych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest 

usługa druku i dostawa czasopism naukowych: Komunikaty Rybackie i Archives of Polish Fisheries wydawanych przez 

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Dane techniczne druku: Dwumiesięcznik Komunikaty Rybackie - 4 

numery w roku 2012 dotyczy druku KR nr 3 (czerwiec 2012), KR nr 4 (sierpień 2012), KR nr 5 (październik 2012), KR 

nr 6 (grudzień 2012). - nakład 600 egzemplarzy, - format A4 (210x297 mm), - objętość ok. 40-44 strony bez okładki, - 

papier środek - kreda mat 100 g_m2, kolor CMYK 4+4 + wkładka formatu A4 (kolor Ŝółty), kreda mat 100 g_m2, kolor 

YK 2+2, zginana w połowie po dłuŜszym boku - wpinana między okładką a blokiem środka, - oprawa szyta zeszytowo 

dwoma zszywkami, - okładka - kreda błyszcz. 200 g_m2, kolor CMYK 4+4, folia błyszcząca Archives of Polish 

Fisheries Vol. 20 - kwartalnik - 3 numery w roku 2012 dotyczy druku AFP Vol. 20 Fasc. 2 (czerwiec 2012), Fasc. 3 

(wrzesień 2012), Fasc. 4 (grudzień 2012). - nakład 230 egzemplarzy, - format ksiąŜki 200x210 mm, - objętość ok. 80 

stron, - papier środek - kreda mat 115 g_m2, kolor czarny (1+1) - moŜliwość do 3 stron w kolorze CMYK, - oprawa 

ksiąŜkowa, klejona, - okładka - kreda błyszcz. 250 g_m2, kolor CMYK 4+4, folia błyszcząca. Szczegółowe określenie 

przedmiotu zamówienia dla zawarte jest w dokumencie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który jest 

Załącznikiem nr 1 do SIWZ.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 22.12.00.00-7, 79.82.00.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM 
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III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA 

TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu z art. 22. ust.1 Ustawy Pzp. wg Załącznika nr 4 do SIWZ. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna warunek za spełniony o ile w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykaŜe realizację minimum 3 usług w 

zakresie realizowania usługi druku ksiąŜek, w nakładzie minimum 300 egzemplarzy, o wartości nie mniejszej 

niŜ 10 000,00 PLN brutto, kaŜda. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu z art. 22. ust.3 Ustawy Pzp wg Załącznika nr 4 do SIWZ. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu z art. 22. ust.3 Ustawy Pzp wg Załącznika nr 4 do SIWZ. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu z art. 22. ust.3 Ustawy Pzp wg Załącznika nr 4 do SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, 

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  
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� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - 

wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone 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, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB 

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom 

naleŜy przedłoŜyć: 

� inne dokumenty 

Wykaz wykonanych lub wykonywanych minimum 3 usług - Załącznik nr 6 do SWIZ, w zakresie realizowania 

usługi druku ksiąŜek w nakładzie minimum 300 egzemplarzy, o wartości nie mniejszej niŜ 10 000,00 PLN 

brutto kaŜda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie (np.: referencje, rekomendacje, protokoły odbioru itp.). 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Podpisany formularz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ. Wypełniony i podpisany 

Formularz ofertowy, Załącznik nr 2 do SIWZ. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy, Załącznik nr 3 do SIWZ. 

Wykonawca, który będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp) zobowiązany 

jest do złoŜenia pisemnych zobowiązań tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty w przypadku, gdy czyni to 

osoba nie wymieniona w dokumencie rejestracyjnym lub ewidencyjnym. 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych 

ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy, jeŜeli zmiany dotyczą okoliczności opisanych poniŜej. Zamawiający przewiduje w ramach 

zawartej umowy zmiany dotyczące zmiany terminu realizacji umowy ze względu na wystąpienie okoliczności nie 

dających się przewidzieć przed zawarciem umowy (np. działania siły wyŜszej) mającej bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonania usługi. Zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności, których 

strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania naleŜytej staranności. W przypadku zaistnienia 

którejś z wyŜej wymienionych okoliczności, strony ustalą nowy termin realizacji przedmiotu umowy, który będzie 

stanowił zapis w aneksie do umowy. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod 

rygorem niewaŜności w formie (aneksu do umowy). 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  

www.infish.com.pl/przetargi 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Instytut Rybactwa Śródlądowego 

im. Stanisława Sakowicza, ul. Michała Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn, sekretariat, (I - piętro, pokój 106). 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  29.05.2012 godzina 

12:00, miejsce: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, ul. Michała Oczapowskiego 10, 10-719 

Olsztyn, sekretariat, (I - piętro, pokój 106). 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania 

środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały 

być przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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