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Warszawa, dnia 17 listopada 2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w sprawie prenum eraty prasy polskiej na 2021 r.

Nr sprawy: W AG.262.9.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w sprawie prenumeraty prasy polskiej na 2021 r.

I.

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego;
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa.
Adres poczty elektronicznej: zp@ nsa.qov.pl
Adres strony internetowej: www.nsa.qov.pl
Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:
http://www.nsa.qov.pl/zamowienia-publiczne.php
Nazwa Zamawiającego w portalu EPUAP: Naczelny Sąd Administracyjny
Adres skrzynki ePUAP: /Nsa/SkrytkaESP

II.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zam ówienia
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 i
1086), zwanej dalej „ustawą”.

III.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest system atyczne dostarczanie prasy polskiej w form ie
papierowej do siedziby Zam awiającego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia
2021 r. Lista pożądanych tytułów prasowych jest określona w tabeli stanowiącej załącznik Nr
2 do SIWZ.
2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z nomenklaturą określoną we
Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 22200000-2 Gazety, dzienniki, czasopisma i
magazyny.

IV.

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy:
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam ówienia
zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ),
który zawiera tytuły zamawianej prasy oraz w istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 5
do SIWZ).

V.

Opis części zamówienia, jeżeli Zam awiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza
odpowiadać oferty wariantowe w raz z wybranym i kryteriami oceny, jeżeli Zam aw iający
wym aga lub dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VII.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7,
jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
ustawy.

VIII. Termin wykonania zamówienia:
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
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IX.

W arunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
a) z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (obligatoryjne
podstawy wykluczenia);
b) w oparciu o fakultatywne przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy, wskazane
przez Zamawiającego w rozdziale X SIWZ.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
- Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) zdolności technicznej lub zawodowej
- Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Klauzula zastrzeżona, o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. Zamawiający nie zastrzega,
że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni
W ykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie
jednostek, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup
społecznie marginalizowanych.
3. W ykaz pracowników Zamawiającego lub innych osób zatrudnionych przez Zamawiającego,
które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania wg stanu na dzień
wszczęcia postępowania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ (Wykaz jest załączony w celu
umożliwienia złożenia przez W ykonawcę oświadczenia odnośnie podstawy do wykluczenia,
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy oraz zgodnie z fakultatywnymi podstawami
wykluczenia wymienionymi w rozdziale X ust. 3 SIWZ).
4. Zam awiający może wykluczyć W ykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
5. W ykonaw cy wspólnie ubiegający się o zam ów ienie. W przypadku W ykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie wymogu dotyczącego braku podstaw
do wykluczenia, o którym mowa powyżej, powinno zostać wykazane przez każdego z
W ykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20
lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
W ykonawcy (instytucja samooczyszczenia). Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się,
jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7. Zam awiający na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w przedmiotowym
postępowaniu oceni, czy brak jest podstaw do wykluczenia W ykonawcy z postępowania,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i rozdziale X SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania
powyższych warunków zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. Szczegółowy opis
dokum entów i oświadczeń wymaganych w postępowaniu znajduje się w rozdziale XI SIWZ.
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X.

Podstawy wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy;
Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawcę:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe
(t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1228 z późn. zm.);
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy W ykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający je st w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3. jeżeli W ykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do
reprezentowania W ykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4
ustawy z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób
niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

XI.

W ykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie w arunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1.

W ykaz oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia, że W ykonawca nie
podlega wykluczeniu.
Do oferty (formularza oferty - załącznik nr 1 do SIWZ oraz formularza cen jednostkowych załącznik nr 2a do SIWZ) Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert:

2.

1)

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu w arunków udziału w
postępowaniu. W zór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

2)

Zamawiający nie wymaga wykazania się brakiem podstaw do wykluczenia w stosunku
do podwykonawców, którym W ykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia w rozumieniu art. 25a ust. 5 ustawy;

3)

w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez W ykonawców, oświadczenie
składa każdy z W ykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z W ykonawców
wykazuje brak podstaw wykluczenia.

Zam awiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w ust. 3 pkt 1) i pkt 3) niniejszego rozdziału, potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
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3.

W ykaz dokumentów i oświadczeń składanych na potwierdzenie okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy - brak podstaw do wykluczenia (składane
na wezwanie Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt 2).
1)

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,
została najwyżej oceniona do złożenia:

którego oferta

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 5.
W zakresie pozostałych podstaw wykluczenia (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy), Zamawiający oprze się na treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
niniejszego rozdziału.

4.

2)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
W terminie 3 dni od dnia zam ieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, W ykonawca jest
zobowiązany
przekazać
Zamawiającem u
(bez
wezwania)
oświadczenie
o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej W ykonawca może wraz ze
złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym W ykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3)

W ykonawcy zagraniczni.
a) Jeżeli W ykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zam iast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
b) Jeżeli w kraju, w którym W ykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie W ykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć,
złożone
przed
notariuszem
lub
przed
organem
sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania W ykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 3) lit. a) zdanie drugie stosuje się
odpowiednio.

Pozostałe dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia postępowania (składane w raz z
ofertą).
1) Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę składa w imieniu W ykonawcy pełnomocnik.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku realizacji zamówienia przez
podmioty występujące wspólnie do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo do
reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. W celu potwierdzenia spełnienia warunków
wymaganych od W ykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty
wymienione w ust. 1 i 3 winny być przedłożone przez wszystkich W ykonawców
występujących wspólnie;
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2) W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców
W ykonawca musi wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podać firm y podwykonawców. W ykonawca odpowiada za
podwykonawców jak za działania własne.
5.

Dostępność dokumentów.
1) w przypadku wskazania przez W ykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w ust. 3, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97
ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one
aktualne;
2) w przypadku wskazania przez W ykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
0 których mowa w pkt 1, w form ie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez W ykonawcę oświadczenia
1dokumenty.

6.

Forma dokumentów:
1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składane jest w oryginale;
2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zam awiający od
W ykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 1282),
wskazane w ust. 3, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem;
3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio W ykonawca,
W ykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
Podwykonawca, w zakresie dokum entów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu
lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
Zam awiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentów i oświadczeń wym aganych
w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z tym że:
1) dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu, składane są w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym;
2) poświadczenie
za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, o której mowa w pkt 1) zd. 1, następuje przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.

7.

Zamawiający wymaga aby dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz
z ich tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Zam awiający
może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

8.

Jeżeli W ykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zam awiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta W ykonawcy podlega
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odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Powyższa procedura
dotyczy również brakujących lub wadliwych pełnomocnictw. W zakresie formy
uzupełnianych dokumentów, postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
9.

XII.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego rozdziału, zastosowanie
znajdą przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 1282).

Inform acje o sposobie porozumiewania się Zam awiającego z W ykonawcam i oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozum iewania się z Wykonawcami:
1.

Komunikacja między Zamawiającym a W ykonawcami w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r., poz.
1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 4344), z uwzględnieniem wymogów dotyczących
formy, określonych poniżej.

2.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i W ykonawcy, zgodnie
z wyborem, mogą przekazywać w jednej z form:
a) pisemnie na adres: Naczelny Sąd Administracyjny, ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5,
00-011 Warszawa,
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: zp@ nsa.gov.pl (korespondencie należy
kierować z powołaniem numeru sprawy: WAG.262.9.2020).
c)

przy użyciu miniPortalu pod adresem https://m iniportal.uzp.gov.pl/,

d) przy użyciu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (dalej ePUAP)
pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
Zam awiający zaleca, aby komunikacja miedzy Zamawiającym a W ykonawcami w
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (za wyjątkiem składania
oferty, oświadczenia, o którym mowa w rozdziale XI SIWZ ust. 1 pkt 1 oraz innych
dokum entów wymaganych wraz z oferta) odbywała się za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: zp@ nsa.qov.pl
3.

Ofertę należy złożyć w form ie pisemnej lub elektronicznej.

4.

W ykonawca zamierzający złożyć ofertę w form ie elektronicznej, musi posiadać konto na
ePUAP. W ykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia,
zmiany, wycofania oferty oraz formularza do komunikacji.

5.

W ykonawca składa ofertę w form ie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu.

6.

W ym agania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu, oraz Regulaminie ePUAP.

7.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych form ularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
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8.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na "Liście wszystkich postępowań" oraz w szczegółach
postępowania na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

9.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na skrzynkę Zamawiającego w portalu ePUAP lub datę
wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.

10. W niniejszym postępowaniu komunikacja elektroniczna pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta,
oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI SIW Z ust. 1 pkt 1 oraz dokumenty wym agane
wraz z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza (formularz do komunikacji) dostępnego na
ePUAP, udostępnionego przez miniPortal (przy wykorzystaniu numeru ogłoszenia BZP lub
numeru postępowania). Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane są przez W ykonawcę za pośrednictwem Formularza
do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty
elektronicznej adres e-mail: zp@ nsa.qov.pl
11. Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty,
oświadczenia, o którym mowa w rozdziale XI SIWZ ust. 1 pkt 1 oraz innych dokum entów
wymaganych wraz z oferta, które powinny zostać złożone wg zasad, o których mowa w ust.
3 i 5.
12. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
13. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
14. W ykonawca może zwrócić się do Zam awiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
15. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 14, lub dotyczy już udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w ust. 14.
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16. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający
udostępni na swojej stronie internetowej www.nsa.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne.
17. W uzasadnionych przypadkach Zam awiający może przed upływem terminu składania ofert
zm ienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści SIWZ
Zam awiający udostępni na własnej stronie internetowej.
18. Zam awiający nie przewiduje zwołania
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

zebrania

W ykonawców

w

celu

wyjaśnienia

19. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z W ykonawcami są:
Agnieszka Zowczak, tel. 22 551 68 51, Adriana Koralewska, tel. 22 551 68 50.
20. W e wszelkiej korespondencji dotyczącej przedmiotowego postępowania należy wskazać
num er sprawy nadany przez Zamawiającego oraz nazwę niniejszego zamówienia.
XIII. W ym agania dotyczące wadium:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XIV. Termin związania oferta:
W ykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XV.

Opis sposobu przygotowywania ofert:
1.

W ykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu, zawierającą jednoznacznie
opisaną propozycję ofertową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

2.

Ofertę należy złożyć w
przepisami prawa oraz
stanowiącego załącznik
brutto, ceny brutto za
zamówienia.

3.

W szystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz oferty, W ykonawca
wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część
dokum entów nie dotyczy W ykonawcy - wpisuje on „nie dotyczy”.

4.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

5.

Oferta z załącznikami musi być zgodna z ustawą i SIWZ, a w szczególności z opisem
przedmiotu zamówienia.

6.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
złożenia oferty oraz dokumentów w innym języku.

7.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.

8.

Formularze/załączniki zamieszczone w niniejszej SIWZ są przykładowe/pomocnicze
i dopuszcza się ich modyfikację w zakresie układu graficznego, lecz muszą one
prezentować wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego.

9.

W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, W ykonawca winien - nie
później niż w terminie składania ofert - w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które
spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajem nicę przedsiębiorstwa i nie mogą być

formie pisemnej lub elektronicznej, w języku polskim, zgodnie z
niniejszą specyfikacją, tj. zgodnie z treścią formularza oferty,
nr 1 do SIWZ, z podaniem cen jednostkowych brutto, wartości
przedmiot zamówienia, a także terminu i warunków realizacji
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udostępniane oraz wykazać,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajem nicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.
4 ustawy. W ykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących: nazwy (firmy), adresów,
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach (por. art. 8 ust 3 ustawy w zw. z art. 86 ust. 4 ustawy).
10. W przypadku składania oferty w form ie pisemnej:
1) Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim na maszynie do
pisania, komputerze lub inną czytelną techniką oraz podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) we właściwej kolejności w
sposób zapobiegający dekompletacji oferty. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były
ponumerowane.
3) Dokumenty należy wypełnić w sposób czytelny i trwały. Wszelkie zmiany i poprawki w
treści oferty, dokumentów składających się na ofertę i załączników mogą być dokonane
jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego
oraz wstawienie własnoręcznej parafy osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy. Nie dopuszcza się używania korektora.
4)

Oferta wraz z załącznikamimusi być podpisana przez osobę upoważnioną
do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie
wykazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców lub nie
wykazaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty
winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub odpis [kserokopia] poświadczona
notarialnie za zgodność z oryginałem) dla osoby/osób podpisujących ofertę.

5) Załączane do oferty dokumenty należy przedstawić w form ie oryginałów lub odpisów
(kserokopii) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
6)

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej za zgodność z oryginałem lub czytelnie).

7) Ofertę zaleca się złożyć w dwóch (jedna w drugiej) zapieczętowanych kopertach. Na
zewnętrznej kopercie winien być umieszczony napis:
"Oferta
w postępowaniu o zam ówienie publiczne w sprawie
prenum eraty prasy polskiej na 2021 r.
- NIE OTWIERAĆ do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 13.00”
8) Zaleca się, aby koperta wewnętrzna posiadała nazwę i adres Wykonawcy. Obie koperty
powinny być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią
oferty.
11. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej:
1) Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez W ykonawcę jest dostępny dla
wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego. W formularzu
oferty W ykonawca zobowiązany jest podać adres korespondencyjny na ePUAP.
2) Oferta w formie elektronicznej powinna być sporządzona w języku polskim, z
zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych zgodnie z jednym z form atów
wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
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2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wym iany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności w formacie: pdf, .doc,
,docx, .rtf, i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia
oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji korzystania z miniPortal.
3) Ofertę należy złożyć w oryginale, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1 i 2 powyżej.
4) W szelkie informacje stanowiące tajem nicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010
ze zm.), które W ykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać
złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
5) Do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI SIWZ ust. 1 pkt
1), w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a
następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku
archiwum (ZIP).
6) Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty składane przez W ykonawcę winny być
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich
przepisów
prawa
bądź
umowy,
uchwały
lub
prawidłowo
sporządzonego
pełnomocnictwa.
12. W przypadku W ykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki
cywilne) - winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone
pełnomocnictwo lub umowę).
13. W ykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1.

Składanie ofert w formie pisemnej:
1)

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Naczelny Sąd Administracyjny,
00-011 Warszawa ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 - Biuro Podawcze pok. 115
w term inie do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 10.00.

2)

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w
terminie składania ofert określonym w pkt. 1.

3)

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich
dostarczenia przez pocztę do Zamawiającego: Naczelny Sąd Administracyjny, 00-011
Warszawa, ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, w term inie składania ofert określonym w
pkt. 1.

4)

Wykonawca może wprowadzić zm iany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem
terminu składania ofert.

5)

Zamawiający zaleca, aby w celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, W ykonawca
złożył Zamawiającemu kolejną zam kniętą kopertę, oznaczoną jak w rozdziale XV SIWZ
ust. 10 pkt 7), z dopiskiem „Zm iana” lub „W ycofanie”.

6)

Przy składaniu oferty W ykonawcy wydawane jest pokwitowanie.
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2.

Składanie ofert w formie elektronicznej:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 10.00. Adres do
złożenia oferty podany jest w rozdziale I.
2) W ykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty
został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
3) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.

3. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 13.00 w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym, 00-013 Warszawa, ul. Jasna 6, pok. 505.
5. Otwarcie ofert elektronicznych następuje przez użycie aplikacji do szyfrowania ofert
dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą klucza
prywatnego.
6. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa.
7. Otwarcie ofert jest jawne i prowadzone na zasadach określonych w art. 86 ustawy.
XVII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1.

W formularzu oferty (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) W ykonawca poda, w złotych
polskich, cenę za cały przedmiot zamówienia. Cena musi obejmować wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia (np. opłaty, podatki, cła).

2.

Niezależnie od ceny sumarycznej stanowiącej podstawę oceny oferty, W ykonawca poda wypełniając form ularz cen jednostkowych zawarty w załączniku Nr 2a do SIWZ - cenę
brutto poszczególnych tytułów prasowych. W ykonawca poda cenę prenumeraty rocznej
czasopism publikowanych nieregularnie zgodnie z informacją uzyskaną od wydawców tych
czasopism.

3.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wymagania określone w SIW Z
i uzyska najwyższą liczbę punktów wg podanego kryterium oceny.

4.

Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.

5.

Do wszystkich wyliczeń Zamawiający zastosuje dokładność do drugiego miejsca po
przecinku.

6.

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty - niezwłocznie zawiadam iając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w następujący sposób:
a) w przypadku mnożenia cen jednostkowych brutto i liczby jednostek miar - jeżeli
obliczone poszczególne wartości brutto w kolumnie 5 formularza cen jednostkowych
nie będą odpowiadać iloczynowi ceny jednostkowej brutto oraz liczby jednostek
miar, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostkową brutto oraz
liczbę jednostek miar i poprawi wartość brutto;
b) jeżeli obliczona cena ofertowa nie będzie odpowiadać sumie poszczególnych
wartości brutto, wskazanych w kolumnie 5 formularza cen jednostkowych,

11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w sprawie prenumeraty prasy polskiej na 2021 r.

Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano poszczególne wartości brutto
i poprawi cenę ofertową w taki sposób, że będzie ona stanowić sumę
poszczególnych wartości brutto wskazanych w kolumnie 5 Formularza cen
jednostkowych.
7.

Błąd w wyliczeniu ceny którego nie można poprawić spowoduje odrzucenie oferty.

XVIII. Inform acje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy
Zam awiającym a Wykonawca, jeżeli Zam awiający przewiduje rozliczenia w walutach
obcych:
Zam awiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Jedyną
obowiązującą walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia, jest złoty polski.
XIX. Opis kryteriów, którymi Zam awiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona
w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

wyłącznie

2.

Jedynym kryterium w tym
zam ówienia -1 0 0 % .

3.

Ocena ofert w powyższym kryterium zostanie dokonana wg wzoru:

postępowaniu

podstawie

kryteriów

zawartych

przetargowym jest cena za cały przedmiot

na jn iższa c e n a o fe rto w a
-----------------------------------------cena o fe rty badanej

XX.

na

x 100

4.

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.
W ykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

5.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta W ykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu, która otrzyma największą liczbę punktów wg podanego kryterium oceny.

6.

Do wszystkich wyliczeń Zamawiający zastosuje dokładność do drugiego miejsca po
przecinku.

7.

Zam awiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyska najwięcej punktów).

Inform acje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zam ówienia publicznego:
W ykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie
z SIW Z oraz złożoną ofertą w terminie określonym przez Zamawiającego w piśmie
powiadamiającym o wyborze oferty.
W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty W ykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać złożenia umowy
regulującej współpracę tych W ykonawców.
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XXI. W ym agania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego
■ wykonania umowy.
XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo w zór umowy, jeżeli
Zam awiający wymaga od Wykonawcy, aby zaw arł z nim umowę w sprawie zam ówienia
publicznego na takich warunkach:
Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy opisane są
w załączniku nr 5 do SIWZ.
XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
postępowania o udzielenie zamówienia:

przysługujących

W ykonawcy

w

toku

1.

Środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy, przysługują W ykonawcy
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy.

3.

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.

4.

W
1)
2)
3)
4)
5)

5.

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.

6.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7.

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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.

9.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zam ieszczenia

niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
określenia warunków udziału w postępowaniu,
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia oferty odwołującego,
opisu przedmiotu zamówienia,
wyboru najkorzystniejszej oferty.
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ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
zam ówienia na stronie internetowej.

Publicznych

lub specyfikacji

istotnych warunków

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadom ość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał W ykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia,
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zam ieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

oraz uczestnikom

postępowania

13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli
przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
X X IV .Na podstawie ustawy z dn. 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym
(Dz. U. poz. 2191), W ykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego mają prawo przesyłania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za
pośrednictwem platformy PEF.
XXV. Obow iązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w
art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” , informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelny Sąd Adm inistracyjny
z siedzibą w Warszawie (00-011) przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, tel. (22) 551 60
00 ;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym: e-mail: iod@ nsa.qov.pl, tel. (22) 551 68 49;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego w sprawie prenumeraty prasy polskiej na 2021 r., nr sprawy:
W AG .262.9.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”, z zastrzeżeniem art. 96 ust 3a i 3b;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
b) w celu dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu, w którym Naczelny Sąd
Adm inistracyjny jest stroną - do czasu jego prawomocnego zakończenia, lub
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c)

przedawnienia roszczeń, nie krócej jednak niż do upływu okresu, o którym mowa w
pkt c,
przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków, o których mowa w ustawie
z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr
38, poz. 173 z późn. zm.);
Po upływie okresów wskazanych wyżej, dokumentacja archiwalna kat. B
o czasowym znaczeniu praktycznym podlega brakowaniu, dokumentacja archiwalna
kat. A przekazaniu do właściwego archiwum państwowego;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679.
2.

Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zm ianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu i jego załączników;
3) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od adm inistratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego). W ystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego lub konkursu;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy rozporządzenia 2016/679.

3.

Nie przysługuje Pani/Panu;
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i c rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia
danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20
rozporządzenia 2016/679;
3) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu,
wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.

X X V I.Realizacja przez Zam awiającego obowiązków określonych w art. 8a ust. 5ustawy oraz
pozostałych obowiązków informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych
1.

2.

Wystąpienie przez osobę, której dane dotyczą z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od
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3.

4.

osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenia zamówienia.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawami ani nie może
naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia oraz jego
załączników.
Zam awiający przypomina, że W ykonawca powinien wypełnić obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679 wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu. W ykonawca złoży w
ofercie oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 rozporządzenia 2016/679.

W ic e p rz e w o d n ic z ą c a K om isji P rze ta rg o w e j

ZAŁĄCZNIKI

4.

1. Formularz oferty - załącznik nr 1
2. W ykaz prasy polskiej - załącznik nr 2
3. Formularz cen jednostkowych - załącznik nr 2a
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3
5. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - załącznik nr 4
6. Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 5
7. W ykaz pracowników zam awiającego - załącznik nr 6
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Załącznik Nr 1
do SIWZ
OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie
zam ówienia publicznego prowadzonym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), w sprawie prenum eraty prasy
polskiej na 2021 r. - znak sprawy W A G .262.9.2020,

W YKONAWCA:
Imię i nazwisko lub firma Wykonawcy:...... .................................................................................................
Adres (siedziba):

'...........

NIP..................................................................................................................................................................
Telefon:

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

e-mail:

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

ePUAP:

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

składa ofertę na prenumeratę prasy polskiej na 2021 r. i oświadcza,
1.

że:

Oferuje dostawę tytułów prasowych wskazanych w załączniku nr 2 i 2a do SIWZ, wg zasad i na
warunkach

określonych

w

SIWZ

za

cenę1 łączną:

zł

(słownie:

.......................................................................................................................złotych) brutto, na którą składa
się suma wartości brutto zawartych w formularzu cen jednostkowym stanowiącym załącznik nr
2a do SIWZ.
2.

Cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne w celu należytego i pełnego wykonania
zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez
których nie można wykonać zamówienia, w szczególności: koszty dostarczenia do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami SIWZ, oraz zaoferowanie prasy
zgodnie z oświadczeniem złożonym w ust. 3 oferty. Cena uwzględnia również wszelkie składniki
ryzyka związane z realizacją zamówienia.

3.

Oferuje prenumeratę prasy polskiej na 2021 rok zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2
i 5 do SIWZ.

4.

Zamówienie zostanie zrealizowane w term inie określonym w SIWZ wraz z załącznikami.

Cena oferty brutto musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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5.

Zam ówienie zamierza wykonać sam / zlecić podwykonawcom 2.
Podwykonawcy/om

powierzymy

następującą

część/części

zamówienia

(jeżeli

dotyczy)

O wartości .....................................zł (wartość bez VAT zleconego podwykonawstwa w ramach zamówienia).

Niniejszym wskazujem y nazwę (firmę/y) podwykonawcy/ów, któremu/którym zamierzamy
powierzyć wykonanie części zamówienia (jeżeli d o ty c z y )..................................................................................

6.

Zapoznałem się z SIWZ, zawierającą m.in. istotne postanowienia umowy i nie wnoszę do niej
zastrzeżeń,

a także

zdobyłem

wszelkie

informacje

niezbędne

do

przygotowania

oferty

i wykonania zamówienia oraz zobowiązuje się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy

na wyżej

wymienionych

warunkach,

w

miejscu

i terminie

wyznaczonym

przez

Zamawiającego.
7.

Oferowana dostawa spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

8.

Pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni.

9.

Oświadcza, że JEST / NIE JEST 2 W ykonawcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

10. W ypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykreślić jeśli nie dotyczy)*
11.

O sobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, w celu realizacji umowy jest:
P a n i/P a n :................................................... t e l. : ................................ e -m a il:....................................

Oświadczamy, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem
faktycznym, a ich prawdziwość potwierdzam/y własnoręcznym podpisem.
W ykaz dokum entów składających się na ofertę:

1.........................................................................................................................................
2 .........................................................................................................................................
3 .................................................................................................................................................

............................... (miejscowość), d n ia .......................... r.

.............................................................................
Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionych do
reprezentowania W ykonawcy

2

Niepotrzebne skreślić

' W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
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Załącznik Nr 2
do SIWZ
W YKAZ PRASY POLSKIEJ

Lp.

Tytuł

I

PRASA CODZIENNA

1

Dziennik Gazeta Prawna

2

Dziennik Gazeta Prawna - pełny pakiet

Ilość (egz.)

17
1

3

Gazeta Wyborcza

4

Gazeta Wyborcza - pełny pakiet

1

5

Gazeta Polska

1

6

Rzeczpospolita

24

7

Rzeczpospolita - pełny pakiet

II

TYGODNIKI

15

1

1

Newsweek Polska

1

2

Polityka

2
1

3

Tygodnik Powszechny

III

DWUTYGODNIKI

1

Monitor Prawniczy

IV

MIESIĘCZNIKI

1

Doradztwo Podatkowe

2

2

Europejski Przegląd Sądowy

8

5

3

Finanse Komunalne

1

4

Finanse Publiczne

2

5

IT w administracji

3

6

Monitor Podatkowy

5

7

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

3

8

Monitor Prawa Pracy

2

9

Monitor Zamówień Publicznych

3

10

Nieruchomości. Prawo. Podatki. Praktyka

1

11

Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

1

12

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna

3

13

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych

2

14

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych

1

15

Palestra

1

16

Państwo i Prawo

17

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

1

18

Przegląd Podatkowy

4

19

Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych

2

20

Przegląd Pożarniczy

1

21

Przegląd Prawa Handlowego z Glosą

1

22

Przegląd Prawa Publicznego

3

23

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

1

24

Rejent

1

12
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25

Samorząd Terytorialny

26

Zamówienia Publiczne. Doradca

V

DWUMIESIĘCZNIKI

1

Procedury Podatkowe i Administracji

2

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

3

Przegląd Sejmowy

4

Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

5

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

VI

KWARTALNIKI

1

Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka

2

Archiwista Polski

3

Informacja w administracji publicznej

4

Kwartalnik Prawa Podatkowego

5

Kwartalnik Prawa Prywatnego

6

Kwartalnik Prawa Publicznego

7

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych

8

Prawo i Środowisko

9

Przegląd Legislacyjny

10

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

11

Studia Prawa Publicznego UAM

12

Studia Prawnicze PAN

VII

INNE CZASOPISMA PUBLIKOWANE NIEREGULARNIE

1

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

2

Gdańskie Studia Prawnicze

3

Prawo (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)
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Załącznik Nr 2a
do SIW Z
FORMULARZ CEN JEDNOSTKOW YCH

Lp.

Tytuł

Ilość
egz.

1

2

3

I

PRASA CODZIENNA

1

Dziennik Gazeta Prawna

17

2

Dziennik Gazeta Prawna - pełny pakiet

1

3

Gazeta Wyborcza

15

4

Gazeta Wyborcza - pełny pakiet

1

5

Gazeta Polska

1

6

Rzeczpospolita

24

7

Rzeczpospolita - pełny pakiet

II

TYGODNIKI

1

Newsweek Polska

1

2

Polityka

2

3

Tygodnik Powszechny

1

III

DWUTYGODNIKI

1

Monitor Prawniczy

IV

MIESIĘCZNIKI

1

Doradztwo Podatkowe

2

2

Europejski Przegląd Sądowy

8

3

Finanse Komunalne

1

4

Finanse Publiczne

2

1

5

5

IT w administracji

3

6

Monitor Podatkowy

5

7

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

3

8

Monitor Prawa Pracy

2

9

Monitor Zamówień Publicznych

3

10

Nieruchomości. Prawo. Podatki. Praktyka

1

11

Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

1

12

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna

3

13

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba
Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

2

14

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych

1

15

Palestra

1

16

Państwo i Prawo

12

17

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

1

18

Przegląd Podatkowy

4

20

Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów
Samorządowych
Przegląd Pożarniczy

21

Przegląd Prawa Handlowego z Glosą

19

2
1
1

21

Cena jednostkowa
brutto
prenumeraty
rocznej 1 egz.
PLN
4

Wartość brutto
PLN
5/ 3x4/
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22

Przegląd Prawa Publicznego

3

23

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

1

24

Rejent

1

25

Samorząd Terytorialny

3

26

Zamówienia Publiczne. Doradca

3

V

DWUMIESIĘCZNIKI

1

Procedury Podatkowe i Administracji

3

2

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

1

3

Przegląd Sejmowy

2

4

Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

4

5

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

25

VI

KWARTALNIKI

1

Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka

2

2

Archiwista Polski

1

3

Informacja w administracji publicznej

1

4

Kwartalnik Prawa Podatkowego

4

5

Kwartalnik Prawa Prywatnego

1

6

Kwartalnik Prawa Publicznego

3

7

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych

3

8

Prawo i Środowisko

1

9

Przegląd Legislacyjny

3

10

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

4

11

Studia Prawa Publicznego UAM

2

12

Studia Prawnicze PAN

2

VII

INNE CZASOPISMA PUBLIKOWANE NIEREGULARNIE

1

Biuletyn Informacyjny dla Służb EkonomicznoFinansowych

1

2

Gdańskie Studia Prawnicze

2

3

Prawo (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

1

RAZEM:

(miejscowość), d n ia ...........................r.
Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3
do SIWZ
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
WYKONAWCA:
Imię i nazwisko lub firma Wykonawcy:......... .................................................................................................
Adres (siedziba):

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

NIP/PESEL, KRS/CEiDG.............................. .................................................................................................
Reprezentowany przez:..................................................................................................................................
(imię i nazwisko, podstawa reprezentacji)

Na

potrzeby

zamówienia

prowadzonego
publicznego

pn.:

przez

Naczelny

„Prenumerata

Sąd

Adm inistracyjny

prasy

polskiej

na

postępowania
2021

o udzielenie

rok”, znak

sprawy:

W AG .262.9.2020, oświadczam, co następuje:
Oświadczenie dotyczące Wykonawcy
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp.

(miejscowość), d n ia .......................... r.
Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionych do
reprezentowania W ykonawcy
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S a m o o czyszczę n ie (jeżeli dotyczy):
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art.................ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt
13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki n ap ra w cze :.......................................

(miejscowość), d n ia ...........................r.
Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionych do
reprezentowania W ykonawcy

Ośw iadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z

prawdą

oraz

zostały

przedstawione

z

pełną

świadomością

konsekwencji

wprowadzenia

zam awiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...............................(miejscowość), d n ia .........................r.
Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4
do SIW Z
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

WYKONAWCA:
Imię i nazwisko lub firma Wykonawcy:......... ........................................................................................
Adres (siedziba):

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

NIP/PESEL, KRS/CEiDG.............................. ........................................................................................
Reprezentowany przez:

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

(imię i nazwisko, podstawa reprezentacji)

Na potrzeby prowadzonego przez Naczelny Sąd Adm inistracyjny postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Prenumerata prasy polskiej na 2021 rok”, nr sprawy:
W AG .262.9.2020, oświadczam, co następuje:
1. * Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
2.

* W ykonawca, którego reprezentuję nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, razem z innymi
Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

3.

* Wykonawca, którego reprezentuję należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, razem z innymi
Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu: ............................................................
Jednocześnie załączam dowody potwierdzające, że istniejące powiązania z innym W ykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

(miejscowość), d n ia .......................... r.
Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionych do
reprezentowania W ykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5
do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

§1
1. Zam awiający zleca, a W ykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu prasy
polskiej w form ie papierowej, zgodnie z listą tytułów stanowiącą załącznik do umowy.
2.

Prasa dostarczana będzie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,
z zastrzeżeniem § 11.

3.

Prasa dostarczana będzie przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko, do Biblioteki Naczelnego
Sądu Adm inistracyjnego przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 w Warszawie.

4.

O każdorazowej zmianie miejsca dostawy Zamawiający poinformuje - z należytym wyprzedzeniem
- W ykonawcę na piśmie.

§2
1.

Poszczególne tytuły prasowe prasy codziennej, wymienione w załączniku do umowy, dostarczane
będą w dniu ich wydania, do godz. 8:00, lub w dniu ich otrzymania przez Wykonawcę od wydawcy,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od ich wydania.

2.

Pozostałe tytuły ukazujące się od poniedziałku do soboty dostarczane będą do godz. 8:00, w dniu
ukazania się.

3.

Zam awiający dopuszcza możliwość zmiany terminu dostawy. W przypadku dni wolnych od pracy
określonych ustawowo, prasa dostarczana będzie w następnym dniu roboczym.

§3
1.

Zam awiający ma

prawo do rezygnacji z

poszczególnych

tytułów

prasowych,

określonych

w załączniku do umowy, jeżeli ich dostawa stała się zbędna dla Zamawiającego, czego
Zam awiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2.

Rezygnacja

Zamawiającego z

tytułów

prasy

codziennej

obowiązywać

będzie

z

dniem

następującym po dniu zgłoszenia rezygnacji, a innych tytułów prasowych - z dniem wydania
kolejnego numeru.
3.

Zam awiający zastrzega sobie możliwość korekty tytułów prasowych oraz ilości poszczególnych
egzem plarzy

tychże tytułów, która będzie dokonywana na

Zam awiającego z Wykonawcą.

26

podstawie odrębnych uzgodnień

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w sprawie prenumeraty prasy polskiej na 2021 r.

§4
1. Tytułem wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci W ykonawcy kwotę
............................. zł brutto (s ło w n ie :................................................................................. ), zgodnie z ofertą
W ykonawcy z d n ia ..................., z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.
2. Zapłata

należności,

o

której

mowa

w

ust.

1,

nastąpi

na

rachunek

W ykonawcy

nr

..................................................., w terminie 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej przez W ykonawcę faktury VAT, po podpisaniu umowy.
3. W fakturze, o której mowa w ust. 2, określona zostanie liczba zamawianych tytułów prasowych,
ich ceny jednostkowe oraz łączna kwota do zapłaty.
4.

Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku prowadzącym rachunek
Zamawiającego.
§5

1. Ostateczna wysokość wynagrodzenia przysługującego W ykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu
umowy ustalona zostanie, z zastrzeżeniem ust. 2, na podstawie cen jednostkowych, określonych
w załączniku do umowy, oraz faktycznej ilości dostarczonych egzemplarzy tytułów prasowych.
2. Łączna wysokość wynagrodzenia W ykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może
przekroczyć kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1.
3.

Ceny jednostkowe tytułów prasowych w okresie obowiązywania umowy są stałe.

4.

Wykonawca, w terminie do dnia 2 marca 2022 r., wystawi fakturę korygującą, rozliczającą
faktycznie wykonane dostawy, z uwzględnieniem:
1) zmian w prenumeracie, o których mowa w § 3;
2) dostawy tytułów, o których mowa w § 11
- oraz dokona zwrotu ewentualnej nadpłaty.

5. Za datę dokonania zwrotu nadpłaty przez W ykonawcę uznaje się datę złożenia polecenia
przelewu w banku prowadzącym rachunek Wykonawcy.

§6
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) odbioru zamówionych tytułów prasowych w miejscu i czasie określonym w § 1 i § 2 umowy,
2) sprawdzania zgodności dostarczonych tytułów prasowych ze specyfikacją dostawy, a w razie
stwierdzenia niezgodności, bądź stwierdzenia, że dostarczone egzemplarze są wadliwe lub
uszkodzone, do niezwłocznego powiadomienia W ykonawcy o wadliwej dostawie.
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§7
1.

Jeżeli Zam awiający nie zgłosił reklamacji, o której mowa w § 6 pkt 2, w ciągu 7 dni od otrzymania
dostawy - specyfikacja dostawy stanowi, jako potwierdzenie odbioru, podstawę do rozliczenia
dostawy.

2.

W ykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć otrzymaną reklamację niezwłocznie i uzupełnić dostawę
do końca dnia, w którym nastąpiło telefoniczne, mailowe lub dokonane faksem powiadomienie, lub
wyjaśnić przyczyny zwłoki w dostawie.

§8
1. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w § 2 umowy, W ykonawca zobowiązany
je st zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200% wartości niedostarczonych
w term inie tytułów prasowych za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem ust. 4.
2.

Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zwłoki w załatwieniu reklamacji.

3.

W ykonawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z winy wydawcy.

4.

Jeżeli prasa codzienna nie zostanie dostarczona w sposób określony w § 2 ust. 1, Zamawiający
może zrezygnować z odbioru tej prasy i zażądać zwrotu kwoty stanowiącej równowartość
nieodebranej prasy.
§9

Strony

wyznaczają

jako

swoich

przedstawicieli

do

bezpośrednich

kontaktów

i nadzoru

nad

prawidłowym wykonywaniem umowy:
Ze strony W y k o n a w c y :.............................. t e k : ......................... , m a il:...................................... ;
Ze strony Z a m a w ia ją ce g o :................................ ,t e l. : ..........................,m a il:.....................................

§10
1.

Strony ustalają następujące adresy do doręczeń korespondencji:
a) dla Zamawiającego: Naczelny Sąd Administracyjny, ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011
Warszawa;
b) dla W yko n a w cy:................................................................

2.

Każda zmiana powyższych adresów wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. Brak
informacji o zmianie adresu powoduje, iż korespondencję przesłaną pod dotychczasowy adres
uważa się za doręczoną.

§11
1. W ykonawca

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu

wszystkie egzemplarze tytułów

objętych ofertą, nawet jeśli ukażą się po dniu 31 grudnia 2021 r.
2. Dostawa tytułów, o których mowa w ust. 1 powinna nastąpić nie później niż do dnia 28 lutego
2022 r.
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§12
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy ilość
reklamacji związanych z wadliwą dostawą przekroczy 4 w okresie jednego kwartału lub gdy
W ykonawca więcej niż 3-krotnie nie zareaguje na reklamację Zamawiającego.
2.

Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego terminu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy W ykonawca zobowiązany jest nie później niż w ciągu 7 dni
od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a w przypadku rozwiązania umowy za
wypowiedzeniem -

nie później niż w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy, dokonać

rozliczenia z Zamawiającym i zwrócić na rachunek Zamawiającego istniejącą nadpłatę.
4.

Realizacja umowy uzależniona jest od posiadania przez Zamawiającego w budżecie środków na
jej sfinansowanie. W przypadku braku środków umowa ulega rozwiązaniu, a W ykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§13
W ykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy wypełnił obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) wobec każdej
osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio W ykonawca pozyskał w celu
wpisania jej do treści Umowy. W ykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania
do działania przy wykonywaniu niniejszej Umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej
wraz z

przekazaniem

Zamawiającemu

danych

osobowych

tych

osób, zrealizować

obowiązki

informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO.

§14
1. W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszą

umową

zastosowanie

mają

odnośne

przepisy

obowiązującego prawa.
2. Załącznik do umowy stanowi jej integralną część.
3. W szelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.

Ewentualne spory mogące wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

5.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Załącznik nr 6
do SIWZ

W YKAZ PRACOW NIKÓW ZAMAW IAJĄCEGO
lub innych osób zatrudnionych przez Zamawiającego, które mają bezpośredni
lub pośredni wpływ na wynik postępowania

ZNAK SPRAWY: W A G .262.9.2020

1.

M ie szko N ow icki

N a cze ln ik W yd zia łu O rg a n iz a c y jn o -P ra w n e g o

2.

A g n ie s z k a Z o w cza k

P rz e w o d n ic z ą c a K om isji P rze ta rg o w e j

3.

M o n ika M a łe k-N a jd a

W ic e p rz e w o d n ic z ą c a K om isji P rze ta rg o w e j

4.

R o b e rt Borek

C zło n e k K om isji P rzetargow ej

5.

U rszu la R adziuk

C zło n e k K om isji P rzetargow ej

6.

A d ria n a K o ra le w ska

S e kre ta rz K om isji P rze ta rg o w e j
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