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OPOLSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA W OPOLU
Ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
OPRACOWANIE MERYTORYCZNE I GRAFICZNE, SKŁAD ORAZ DRUK CZTERECH
PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH KULINARIÓW OPOLSZCZYZNY
PN. „OPOLSKIE SMAKI”

realizowane w projekcie pod nazwą „Opolskie Kwitnące Muzycznie III”
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”
I NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Nazwa:
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Adres:
ul. Żeromskiego 3, 45 – 053 Opole
Numer telefonu:
+48 77 44 12 521
Numer Faksu:
+48 77 44 12 522
Adres e-mail:
info@orot.pl
Strona internetowa:
www.orot.pl
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
NIP
754 – 27 – 48 - 106
Adres do korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem:
OPOLSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA W OPOLU
Ul. Żeromskiego 3
45 – 053 Opole
Informacje dotyczące niniejszego zamówienia publicznego umieszczone są na stronie
internetowej Zamawiającego www.orot.pl.
II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
2.1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm., zwanej dalej: pzp), a także wydanych
na podstawie w/w Ustawy rozporządzeń wykonawczych. Do spraw nieuregulowanych ustawą
mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz.U.1964.16.93 z późn. zm., zwanej dalej: KC).
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2.2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 10 ust. 1 p.z.p. w związku z art. 39 p.z.p.
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.
2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 39 - 46 p.z.p.
2.4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zostanie wybrany zgodnie
z przepisami p.z.p. i zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(zwanej dalej SIWZ) wraz z Załącznikami, stanowiącymi jej integralną część.
2.5. Zgodnie z art. 9 p.z.p. postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem
formy pisemnej.
2.6. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.
z późn. zm., dalej: p.z.p.)
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231),
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
(Dz.U.2013.1735)
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.,
dalej: KC)
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U.
z 2003 r. nr 153, poz. 1503 j.t. z późn. zm.).
III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania merytorycznego i graficznego, składu oraz
druku czterech publikacji dotyczących kulinariów Opolszczyzny pn. „Opolskie Smaki”.
3.2.Przedmiotem zamówienia jest w szczególności merytoryczne i graficzne opracowanie
zawartości czterech publikacji „Opolskie Smaki”, zgodnie z Harmonogramem, znajdującym
się w Załączniku nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym opracowanie
redakcyjne, redakcja techniczna, pełna oprawa graficzna, korekta, skład, łamanie tekstu,
przedstawienie Zamawiającemu poprzez przesłanie na adres mailowy: u.kiraga@ocit.pl do
akceptacji wstępnego projektu, po akceptacji dokonanie druku oraz dostarczenie pod
wskazane adresy przez Zamawiającego na terenia miasta Opola wraz z przekazaniem wersji
elektronicznej całości publikacji. Tytuły poszczególnych publikacji to: 1. „Opolskie Smaki.
28 smaków Unii Europejskiej”, 2. „Opolskie smaki. Zima – Boże Narodzenie”, 3. „Opolskie
Smaki. Opolskie Nieznane”, 4. „Opolskie Smaki. Smaki i aromaty dzieciństwa” (dalej łącznie
zwane: publikacjami). Wykonawca przeniesie majątkowe prawa autorskie związane z
publikacją na Zamawiającego.
3.3. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
Zamawiający w zakresie zawiadomień, informacji oraz zapytań dopuszcza
porozumiewanie się drogą elektroniczną, wskazując do kontaktu następujący adres
mailowy: u.kiraga@ocit.pl
6. Wszelkie oświadczenia oraz oferta wraz z załącznikami wymagają formy pisemnej.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie obcej. Rozliczenia między
Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4 p.z.p.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
lub całości zamówienia Podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca jest
zobowiązany do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ –
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący jej integralną część.
3.5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV):
Główny przedmiot: 22.10.00.00 - Drukowane książki, broszury i ulotki
Dodatkowe przedmioty: 79.80.00.00 - Usługi drukowania i powiązane
79.82.25.00 - Usługi projektów graficznych
79.82.40.00 - Usługi drukowania i dystrybucji
79.82.20.00 - Usługi składu
79.82.11.00 - Usługi korektorskie
3.6. Ustalenia organizacyjne związane z wykonywaniem zamówienia:
1. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym Kierownikiem Projektu Wykonawcy. Wykonawca
na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępach i niezwłocznie informował
Zamawiającego o problemach związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania zleconych prac, zgodnie z
Harmonogramem przedstawionym w Załączniku nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia.
2. Wykonawca określi i przekaże Zamawiającemu telefony kontaktowe, numery faksów
i adresy poczty elektronicznej Kierownika Projektu oraz liderów odpowiedzialnych za
realizację poszczególnych etapów oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla
sprawnego i terminowego wykonywania zobowiązań wynikających z umowy w
terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.
3.7. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1.
2.
3.
4.
5.
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1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i
jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, w szczególności określonymi
w Załączniku nr 1 niniejszej SIWZ.
3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako
staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego
zamówienia.
3.8. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami
Zamawiającego, określonymi szczegółowo w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wszystkie
wymienione w w/w Załączniku wymagania należy traktować jako minimalne.
3.9. Każdorazowo - z dniem podpisania każdego z protokołów odbioru częściowego
publikacji - Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie
związane z konkretną publikacją.
3.10. Oryginał SIWZ, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów
związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego,
natomiast przekazywany nieodpłatnie Wykonawcom w formie elektronicznej na stronie
internetowej. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w ciągu 5 dni SIWZ. Opłata
za SIWZ jest równa kosztowi jej wydruku oraz przekazania.
IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1. Termin wykonania całego zamówienia: 13 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega, iż dostarczenie egzemplarzy do siedziby Zamawiającego oraz pod
adresy wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Opola:
1. „Opolskie Smaki. 28 smaków Unii Europejskiej” winno nastąpić do dnia 9 maja
2014 r. do godziny 12:00. Przesłanie publikacji do akceptacji winno nastąpić nie później, niż
do dnia 28 kwietnia 2014 r. Przesłanie projektu do akceptacji musi nastąpić w dzień roboczy
w godzinach od 8:00 do 14:00. Jeżeli Wykonawca wyśle projekt po godzinie 14:00 lub
w weekend, czas będzie liczony od następnego dnia roboczego od godziny 8:00.
Zamawiający ma 2 dni robocze na sprawdzenie projektu publikacji i przesłanie ewentualnych
uwag, do których Wykonawca musi się zastosować.
2. „Opolskie smaki. Zima – Boże Narodzenie” winno nastąpić do dnia 26 listopada
2014 r. do godziny 12:00. Przesłanie publikacji do akceptacji winno nastąpić nie później, niż
do dnia 13 listopada 2014 r. Przesłanie projektu do akceptacji musi nastąpić w dzień roboczy
w godzinach od 8:00 do 14:00. Jeżeli Wykonawca wyśle projekt po godzinie 14:00 lub w
weekend, czas będzie liczony od następnego dnia roboczego od godziny 8:00. Zamawiający
ma 2 dni robocze na sprawdzenie projektu publikacji i przesłanie ewentualnych uwag, do
których Wykonawca musi się zastosować.
3. „Opolskie Smaki. Opolskie Nieznane” winno nastąpić do dnia 19 marca 2015 r. do
godziny 12:00. Przesłanie publikacji do akceptacji winno nastąpić nie później, aniżeli do dnia
4 marca 2015 r. Przesłanie projektu do akceptacji musi nastąpić w dzień roboczy w godzinach
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od 8:00 do 14:00. Jeżeli Wykonawca wyśle projekt po godzinie 14:00 lub w weekend, czas
będzie liczony od następnego dnia roboczego od godziny 8:00. Zamawiający ma 2 dni
robocze na sprawdzenie projektu publikacji i przesłanie ewentualnych uwag, do których
Wykonawca musi się zastosować.
4. „Opolskie Smaki. Smaki i aromaty dzieciństwa” winno nastąpić do dnia 21 maja
2015 r. do godziny 12:00. Przesłanie publikacji do akceptacji winno nastąpić nie później, niż
do dnia 5 maja 2015 r. Przesłanie projektu do akceptacji musi nastąpić w dzień roboczy w
godzinach od 8:00 do 14:00. Jeżeli Wykonawca wyśle projekt po godzinie 14:00 lub w
weekend, czas będzie liczony od następnego dnia roboczego od godziny 8:00. Zamawiający
ma 2 dni robocze na sprawdzenie projektu publikacji i przesłanie ewentualnych uwag, do
których Wykonawca musi się zastosować.
V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

OPIS

SPOSOBU

5.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1. spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 p.z.p.,
2. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ust. 1 i 2 pzp,
3. w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy publikował (a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również publikuje) - w tym okresie,
przez okres minimum 1 roku w social media bądź w ww. okresie wydał dwie
publikacje o tematyce kulinarnej (dopuszcza się opracowania publikowane zarówno w
wersji elektronicznej, jak i papierowej) odpowiadające swoim rodzajem i wartością
usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia spełniają powyższy warunek w przypadku, gdy mogą wykazać
się wykonaniem w/w usług łącznie.
5.2. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić Formularz Oferty wraz z Dodatkami do
oferty (stanowiącymi Załączniki do SIWZ, będącymi integralną część SIWZ), dołączyć do
oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w SIWZ (lub złożyć ofertę
odpowiadającą ich treści) oraz propozycji layoutu okładki, próbkę tekstu do pierwszego
numeru publikacji pn. „Opolskie Smaki. 28 Smaków Unii Europejskiej” obejmującego ok.
1.000 znaków ze spacjami, listę z propozycją 28 dań, oraz próbkę 3 zdjęć zawierających danie
z listy proponowanych 28 dań (3 zdjęcia mogą przedstawiać jedno danie bądź każde inne) na płytach CD-R/CD-RW.
5.3. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być zgodny z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
5.4. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w rozdziale IV SIWZ
terminie.
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5.5. Wykonawca zamierzający zatrudnić Podwykonawców musi przedstawić powierzony im
zakres prac w treści oferty, a przy tym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez
Podwykonawców dla kolejnych Podwykonawców.
5.6. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy
dotyczące Wykonawców, tj. każdy z Wykonawców oddzielnie nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p., a także musi spełnić
wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty
wspólnej znajdują się w ust. 6.2 niniejszej SIWZ.
5.7. W przypadku, gdy oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą,
warunkiem zawarcia umowy jest spełnienie następujących wymagań:
1. na żądanie Zamawiającego Wykonawcy przedłożą umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców;
2. umowa, o której mowa powyżej winna być zawarta na okres realizacji całości
zamówienia i nie może być rozwiązana przed upływem terminu realizacji
zamówienia;
3. Wykonawcy występujący wspólnie ponosić będą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5.8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
5.9. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana
będzie metodą 1 – 0, tj. „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o złożone przez Wykonawcę w
niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia. Z treści załączonych do oferty
dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, czy Wykonawca spełnia w/w
warunki.
5.10. Wykonawcy niespełniający powyższych warunków zostaną przez Zamawiającego
wykluczeni z niniejszego postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone.
5.11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. jest niezgodna z ustawą,
2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p.,
3. jej założenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
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7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p.,
8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5.12. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
1. − podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 p.z.p.,
2. − nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt 1-3 p.z.p.,
3. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych Wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
4. nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
5. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania
6. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
5.13. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną
zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie
zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje
się za odrzuconą.
VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. Postanowienia ogólne dotyczące składanych dokumentów
1. Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
2. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii
zawierająca jakąkolwiek treść.
3. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie
potwierdzonych kopii dokumentów w szczególności w przypadku, gdy przedstawione
kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język
polski.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w niniejszym SIWZ.
7. Oferta oraz wszystkie wymagane Załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę
lub upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz
przepisami prawa.
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8. Jeżeli oferta i Załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest
on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania
prawnego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, o ile umocowanie to nie wynika z przepisów prawa lub
innych dokumentów. Pełnomocnictwo musi zawierać zakres umocowania i być
złożone w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osoby wystawiające pełnomocnictwo (w przypadku, gdy
Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik lub w przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie zamówienia).
9. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów –
Załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione,
a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz
odpowiedzi na wszystkie pytania. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty
i Załączników do oferty na drukach sporządzonych przez Wykonawcę pod
warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy, odpowiadać będzie treści
zawartej przez Zamawiającego w Załącznikach do niniejszej SIWZ.
10. W przypadku braku wymaganych oświadczeń i dokumentów lub w przypadku
złożenia dokumentów zawierających błędy, Zamawiający wezwie Wykonawców do
ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość wezwania Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie
terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów.
6.2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – stanowiące Załącznik
nr 4 do SIWZ, Dodatek nr 2 do Oferty
2. Oświadczenie o spełnieniu wymagań podstawowych przez oferowane publikacje –
stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ, Dodatek nr 3 do Oferty
3. Wykaz wykonanych usług odpowiadających swoim rodzajem i wartościom usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia – stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ, Dodatek
nr 4 do Oferty oraz dokumenty wykazujące, że usługi te zostały wykonane należycie,
np. protokoły odbioru, referencje wystawione przez podmiot, który zlecał wykonanie
tej usługi
4. Wykaz Podwykonawców wraz z zakresem powierzonych im zadań – stanowiący
Załącznik nr 7 do SIWZ, Dodatek nr 5 do Oferty (jeżeli Wykonawca zapowiada
zatrudnienie Podwykonawców)
5. Dokument: 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 pzp, 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 pzp,
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6. Dokument: aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego,
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat/
Zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
7. Dokument: aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne/ Zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu–
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
8. Dokumenty wymienione w pkt 6.2 ust. 5, 6, 7 i 13 niniejszej SIWZ dotyczące innego
podmiotu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu innego
podmiotu, na którego zasobach będzie polegał Wykonawca o ile podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia (jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p.),
9. Zobowiązanie innego podmiotu, na którego zasobach będzie polegał Wykonawca do
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia (jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p.),
10. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawca potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, zaświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz zaświadczenie,
że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub dokument
zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż w terminach
określonych powyżej wraz z tłumaczeniami poświadczonymi przez Wykonawcę (w
przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej).
11. Zaparafowany na każdej stronie Wzór Umowy – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ,
Dodatek nr 1 do Oferty,
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12. Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, w którym wskazana zostanie
m.in. cena ryczałtowa oferty, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ oraz jej
Załączników,
13. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej bądź oświadczenie o
przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 p.z.p. - stanowiące Załącznik
nr 8 do SIWZ, Dodatek nr 7 do Oferty.
6.3. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę propozycji layoutu okładki,
próbki tekstu do pierwszego numeru publikacji pn. „Opolskie Smaki. 28 Smaków Unii
Europejskiej” obejmującego ok. 1.000 znaków ze spacjami, listy z propozycją 28 dań oraz
próbki 3 zdjęć zawierających danie z listy proponowanych 28 dań (3 zdjęcia mogą
przedstawiać jedno danie bądź każde inne) - na płytach CD-R/CD-RW.
6.4. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów
gospodarczych:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie
wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może zażądać w
wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie
może być krótszy, niż termin realizacji zamówienia.
3. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione
w ust. 6.2 pkt 1, 2, 5, 6, 7 i 13 dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są
wspólnie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
6.5. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.
1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez
składającego ofertę, w terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin składania
ofert.
2. Wymienione powyżej dokumenty Wykonawca jest zobowiązany wydzielić w
wybrany przez siebie sposób zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, ze
wskazaniem, iż dokumenty te stanowią informacje niejawne. Tak wydzielonych
informacji Zamawiający nie będzie ujawniał.
3. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z
innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 p.z.p.
4. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z
2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, co
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do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności.
VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
7.1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych informacji:
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez
Wykonawców oświadczenia woli, w tym oferta wraz z wymaganymi oświadczeniami i
dokumentami oraz wszelka korespondencja dotycząca korzystania przez Wykonawców
ze środków ochrony prawnej, w szczególności wnoszone odwołania, wymagają formy
pisemnej na adres Zamawiającego wskazany w rozdziale I niniejszej SIWZ z dopiskiem
„Opracowanie merytoryczne i graficzne, druk oraz skład czterech publikacji dotyczących
kulinariów Opolszczyzny pn. „Opolskie Smaki” realizowane w projekcie pod nazwą
„Opolskie Kwitnące Muzycznie III” z zastrzeżeniem poniższych postanowień oraz
postanowień rozdziału 10 niniejszej SIWZ.
2. Oferta wraz z wymaganymi Załącznikami musi zostać złożona w formie oryginału na
piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w rozdziale XI niniejszej SIWZ.
3. Pozostałe wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje Zamawiający i
Wykonawcy mogą przekazywać w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną na
adres siedziby, adres mailowy lub numer faksu Zamawiającego wskazany w rozdziale I
niniejszej SIWZ, z tym, że:
a) uzgodnienia dokonane w powyższy sposób nie mogą zmieniać terminów wykonania
przedmiotu umowy,
b) w przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może się
zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów,
c) informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść
dotarła do adresata przed upływem terminu,
d) jeżeli wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są przez Zamawiającego lub
przez Wykonawcę za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej zobowiązana jest, zgodnie z art. 27 ust. 2 p.z.p. do niezwłocznego potwierdzenia faktu
ich otrzymania oraz przesyła je w formie pisemnej np. listu poleconego.
7.2. Wyjaśnienia treści SIWZ:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wszelkie pytania dotyczące zapisów
SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przekazywać
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Zamawiającemu z dopiskiem „Opracowanie merytoryczne i graficzne, skład oraz druk
czterech publikacji dotyczących kulinariów Opolszczyzny pn. „Opolskie Smaki”
realizowane w projekcie pod nazwą „Opolskie Kwitnące Muzycznie III” - Zapytanie”.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ewentualne
przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia Zamawiający jednocześnie przekazuje
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania
oraz publikuje na swojej stronie internetowej, określonej w rozdziale I niniejszej
SIWZ.
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających
zachowania pisemności postępowania.
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
7.3. Modyfikacja treści SIWZ:
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i
ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, zostaną przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego.
2. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, jak również pytania
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące
przy składaniu ofert.
3. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. O powyższym
Zamawiający poinformuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści o
tym informację na swojej stronie internetowej.
4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia,
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli zmiana treści SIWZ
jest istotna Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach zgodnie z art. 12a ust. 1 p.z.p.
5. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
Zamawiający zamieści informację o zmianach na swojej stronie internetowej.
7.4. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do
uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
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warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną
przesłanki określone w art. 26 ust.3 pzp. Uzupełniane oświadczenia i dokumenty
powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w
którym upłynął termin składania ofert.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu,
3. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze
SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie
3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki,
podlega odrzuceniu.
5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w
wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny.
6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
7.5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest
Koordynator Publikacji:
Imię i nazwisko:
Urszula Kiraga - Dutkiewicz
Stanowisko:
Koordynator projektu „Opolskie kwitnące muzycznie III” - OROT
Tel.
77 – 441 – 25 - 22
Faks
77 – 441 – 25 - 22
Adres e-mail:
u.kiraga@ocit.pl
Uwagi
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00
7.6. Zamawiający na swojej stronie internetowej będzie publikował zawiadomienia oraz
informacje związane z prowadzonym postępowaniem, w tym zwłaszcza:
1. zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ
2. modyfikacje treści SIWZ
3. informacje o przedłużeniu terminu składania ofert
4. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
5. informacje o wniesionym odwołaniu oraz jego rozstrzygnięciu
6. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
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VIII WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
8.1. Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawców wadium.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
9.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
9.4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o
tym Zamawiającego.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
10.1. Wymagania formalne
1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jej treść musi odpowiadać SIWZ.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania
albo czytelnym pismem odręcznym. W przypadku złożenia dokumentów
sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.
4. W skład oferty powinny wchodzić wszystkie wymagane przez Zamawiającego
formularze, oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale VI niniejszej SIWZ.
5. Zaleca się, aby oferta została złożona przy wykorzystaniu załączonych druków –
Załączników do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i
załączników do oferty na drukach sporządzonych przez Wykonawcę pod warunkiem,
że ich treść, a także opis kolumn i wierszy, odpowiadać będzie treści zawartej przez
Zamawiającego w Załącznikach do niniejszej SIWZ.
6. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i parafowane przez
Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy. Oferta wraz z załącznikami powinna być zespolona w sposób
uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Wskazane jest, by ostatnia strony oferty
zawierała spis treści z wyszczególnieniem ilości stron oraz spis wszystkich
dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie
skutkuje odrzuceniem oferty.
7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 t.j., z późniejszymi
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zmianami) Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być
oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz
dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji
zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich
dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron).
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.
8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę.
10.2. Zmiany dotyczące treści oferty oraz wycofanie oferty
1. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz
zaadresowane na adres Zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w
punkcie 10.4 poniżej i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”. W przypadku
wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą z kopert z
powiadomieniem o wprowadzeniu zmian należy dodatkowo opatrzyć napisem
„Zmiana nr …”. Po stwierdzeniu poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta
(koperty) oznakowana dopiskiem „Zmiana” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej zawartość uznana za integralną część
oferty.
2. W przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty – koperty powinny być opatrzone
napisem „Wycofanie”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w
pierwszej kolejności. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane
koperty zawierające oferty, które zostały wycofane. Takie oferty zostaną odesłane
Wykonawcom bez otwierania.
10.3. Oferta powinna zawierać dodatkowo propozycję layoutu okładki, próbkę tekstu do
pierwszego numeru publikacji pn. „Opolskie Smaki. 28 Smaków Unii Europejskiej”
obejmującego ok. 1.000 znaków ze spacjami, listę z propozycją 28 dań oraz próbkę 3 zdjęć
zawierających danie z listy proponowanych 28 dań (3 zdjęcia mogą przedstawiać jedno danie
bądź każde inne) - na płytach CD-R/CD-RW.
10.4. Opakowanie oferty:
1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie),
uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert,
2. opakowanie (koperta) powinno być oznaczone nazwą Wykonawcy lub jego imieniem
i nazwiskiem oraz dokładnym jego adresem (dopuszcza się odcisk pieczęci) i opisane
w następujący sposób:
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole
Oferta na:
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opracowanie merytoryczne i graficzne, skład oraz druk czterech publikacji
dotyczących kulinariów Opolszczyzny pn. „Opolskie Smaki” realizowane w projekcie
pod nazwą „Opolskie Kwitnące Muzycznie III” współfinansowanym
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”
OTWIERA KOMISJA PRZETARGOWA
w dniu 10.04.2014 r. roku, godz. 13:30
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert
10.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania, złożenie jej w niewłaściwym miejscu lub brak
którejkolwiek z wymaganych informacji.
XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 10.04.2014 r. do godz. 12:00 na adres
Zamawiającego podany w punkcie I niniejszej SIWZ, tj. ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole.
11.2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.
11.4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie zgodnie
z art. 84 ust. 2 pzp.
11.6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 10.04.2014 r. roku o godz. 13:30 w siedzibie
Zamawiającego.
11.7. Z treścią ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. Otwarcie
ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień
w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.
11.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć za sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy
(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te
przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert,
na ich wniosek.
11.10. Ocena ważności ofert pod względem formalnym oraz zgodności z SIWZ wraz z
Załącznikami nastąpi na posiedzeniu niejawnym Komisji Przetargowej.
XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto za całość przedmiotu zamówienia i nie podlega
zmianie w okresie obowiązywania umowy. Nie przewiduje się waloryzacji ceny.
12.2. Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich (cyfrowo i słownie) i wyliczyć
dla całości zamówienia na podstawie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań
i zapisów niniejszej SIWZ oraz jej załączników, w szczególności Szczegółowego Opisu
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Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, obowiązujących przepisów,
wiedzy i doświadczenia zawodowego Wykonawcy, jak i wszelkich kosztów niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia, przeniesienia autorskich praw majątkowych, podatków
oraz rabatów, opustów itp., których Wykonawca zamierza udzielić.
12.3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu
Ofertowy”, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Cena wyliczona na podstawie
indywidualnej kalkulacji Wykonawcy i kosztorysów winna odpowiadać cenie podanej przez
Wykonawcę w formularzu oferty. Zamawiający wymaga, aby wszystkie obliczenia dokonane
zostały z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi
(o zaokrągleniu drugiej cyfry po przecinku w „dół” lub w „górę” decyduje trzecia cyfra po
przecinku).
12.4. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu
umowy, a płatności będą następowały zgodnie z zapisem umowy i ofertą Wykonawcy, w
terminie 14 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktur VAT
wystawionych na podstawie obustronnie zaakceptowanych protokołów odbioru częściowego.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
13.1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w
postępowaniu (tj. wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
13.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1) cena ryczałtowa brutto za wartość zamówienia - 60%
2) propozycji layoutu okładki, próbka tekstu, lista z propozycjami 28 dań oraz próbka 3 zdjęć
- 40%
Ocena pierwszego kryterium, tj. ceny ryczałtowej brutto za wartość zamówienia odbędzie się
według wzoru:
L1 = 0,60 x (C min / C) x 100
gdzie:
L1 – liczba przyznanych punktów za 1. kryterium
C – cena badanej oferty brutto (łącznie z podatkiem VAT)
C min – cena oferty (brutto) najniższa spośród wszystkich ofert
Ocena drugiego kryterium, tj. szaty graficznej odbędzie się według wzoru:
L2 = 0.40 x (P / P max) x 100
gdzie:
L2 – liczba przyznanych punktów za 2. kryterium
P - suma punktów przyznanych indywidualnie przez wszystkich członków komisji
P max – liczba maksymalnych możliwych punktów do uzyskania
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Szata graficzna oceniana będzie na podstawie analizy załączonych do oferty propozycję
layoutu okładki, próbkę tekstu do pierwszego numeru publikacji pn. „Opolskie Smaki. 28
Smaków Unii Europejskiej” obejmującego ok. 1.000 znaków ze spacjami, listę z propozycją
28 dań oraz próbkę 3 zdjęć zawierających danie z listy proponowanych 28 dań (3 zdjęcia
mogą przedstawiać jedno danie bądź każde inne) - na płytach CD-R/CD-RW.
Przedstawione przez Wykonawców projekty Komisja przetargowa podda ocenie, w której
możliwe będzie uzyskanie punktów za:
a) przejrzystość projektu (zastosowany układ graficzny) (1-5 punktów)
b) estetykę projektu(1-5 punktów)
c) oryginalność pomysłu (1-5 punktów)
d) poprawność stylistyczną, przejrzystość i pomysłową formę tekstu (1-5 punktów)
Każdy z Wykonawców może załączyć do propozycji layoutu okładki, próbkę tekstu do
pierwszego numeru publikacji pn. „Opolskie Smaki. 28 Smaków Unii Europejskiej”
obejmującego ok. 1.000 znaków ze spacjami, listę z propozycją 28 dań oraz próbkę 3 zdjęć
zawierających danie z listy proponowanych 28 dań (3 zdjęcia mogą przedstawiać jedno danie
bądź każde inne) - na płytach CD-R/CD-RW.
Ocena końcowa zostanie przeprowadzona na podstawie parametru K obliczonego wg
następującego wzoru:
K = L1 + L2
Gdzie:
K - łączna liczba uzyskanych punktów
L1 – liczba przyznanych punktów za 1. kryterium
L2 - liczba przyznanych punktów za 2. kryterium
13.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
wyliczonych wg wzoru podanego powyżej. W przypadku, gdy suma punktów będzie równa,
za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z niższą ceną. Zamawiający udzieli
zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
13.4. Wszystkie operacje matematyczne zostaną wykonane z dokładnością do 2 miejsc
dziesiętnych.
13.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
13.6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, może zwrócić się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub
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jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
13.7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste
omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
14.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten
sam przedmiot zamówienia.
14.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy
(firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium ceny i łączną punktację
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2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne
3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne
4. terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta.
14.5. Informacje, o których mowa w ust. 14.4. pkt. 1 Zamawiający zamieści niezwłocznie na
stronie internetowej Zamawiającego, której adres podany został w rozdziale I niniejszej SIWZ
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
14.6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie
powiadomiony przez Zamawiającego o terminie i miejscu podpisania umowy.
14.7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie
krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 p.z.p. albo 10
dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem powyższego terminu, jeżeli w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko jedna oferta, w postępowaniu nie
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy (art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a
oraz pkt 3 lit a p.z.p.).
14.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek,
o których mowa w art. 93 ust. 1 p.z.p. (przesłanek unieważnienia postępowania).
14.9. W przypadku złożenia ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w
sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
14.10. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z
Zamawiającym w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii technicznych, m.in.
numeru konta Wykonawcy, osób podpisujących umowę, osoby upoważnionej do kontaktów
w sprawach realizacji umowy.
14.11. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
XV
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO
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15.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wnosi
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które wynosi 10% zaoferowanej w ofercie
ceny brutto, przed podpisaniem umowy.
15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:
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) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U.2007.42.275 t.j. z późn. zm. )
15.3. Jeżeli zabezpieczenie wykonania umowy wniesione będzie w pieniądzu, to zostanie
zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
15.4. Część zabezpieczenia stanowiąca 70% całości zabezpieczenia gwarantująca należyte
wykonanie umowy zwrócona zostanie w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
zamówienia i uznania przez zamawiającego prawidłowości wykonania usług. Pozostała część
zabezpieczenia, stanowiąca 30% całości zabezpieczenia, zostanie zwrócona nie później niż 15
dni po upływie 12 - miesięcznego okresu rękojmi.
XVI ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
TAKICH WARUNKACH
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na
zawartych w niej warunkach.
XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
17.1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia publicznego oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów p.z.p.
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI p.z.p. Środki ochrony prawnej
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji
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uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.
17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
17.3. W niniejszym postępowaniu z uwagi na fakt, że wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., zgodnie z art. 180
ust. 2 p.z.p., odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3. odrzucenia oferty odwołującego.
17.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
17.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
17.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposób określonych w art. 27 ust. 2 p.z.p.
17.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 p.z.p.
17.8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie, z
zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.
17.9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub
drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.
17.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 9 i 10 niniejszego rozdziału
wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
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17.12. Jeżeli zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później, niż w terminie:
1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia;
2. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
17.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
17.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
17.15. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze
zwane „orzeczeniem”.
17.16. Kopię odwołania Zamawiający przesyła niezwłocznie innym Wykonawcom
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamieszcza ją również na swojej stronie
internetowej (www.orot.pl) nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania,
wzywając do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
17.17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia
doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
17.18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte
na korzyść jednej ze stron.
17.19. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycję.
17.20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w
sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem
zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który
przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
17.21. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 16 niniejszego rozdziału nie
mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
17.22. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę
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wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając równocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
17.23. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie
przysługuje skarga kasacyjna.
17.24. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI
pzp „Środki ochrony prawnej”, art. 179 – 198g.
XVIII. INNE POSTANOWIENIA
18.1. W sprawach nie objętych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zastosowanie mają postanowienia p.z.p. i KC.
XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 1 do SIWZ
2. Formularz oferty – Załącznik nr 2 do SIWZ
3. Wzór Umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący Dodatek nr 1 do Oferty
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SIWZ,
stanowiący Dodatek nr 2 do Oferty
5. Oświadczenie o spełnieniu wymagań podstawowych przez oferowane publikacje –
Załącznik nr 5 do SIWZ, stanowiący Dodatek nr 3 do Oferty
6. Wykaz wykonanych usług odpowiadających swoim rodzajem i wartościom usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia – Załącznik nr 6 do SIWZ, stanowiący Dodatek nr 4 do
Oferty
8. Wykaz Podwykonawców wraz z zakresem powierzonych im zadań – Załącznik nr 7 do
SIWZ, stanowiący Dodatek nr 5 do Oferty.
9. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej bądź oświadczenie o
przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 p.z.p. – Załącznik nr 8 do SIWZ, stanowiący
dodatek nr 6 do Oferty.
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