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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)

w prowadzonym w trybie podstawowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie prenumeraty prasy polskiej w wersji papierowej i elektronicznej
oraz czasopism zagranicznych w wersji papierowej
na 2022 rok

Nr sprawy: WAG.262.6.2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia
w sprawie prenumeraty prasy polskiej w wersji papierowej i elektronicznej oraz czasopism zagranicznych w wersji papierowej na 2022 rok

I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
ul. G abriela Piotra B oduena 3/5, 00-011 Warszawa
Numer telefonu: (+48 22) 551 68 50
Adres poczty elektronicznej: zp@ nsa.gov.pl:
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.nsa.qov.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://www.nsa.gov.pl/zamowienia-publiczne.php
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
http://www.nsa.qov.pl/zamowienia-publiczne.php
Nazwa Zamawiającego w portalu EPUAP: Naczelny Sąd Administracyjny
Adres skrzynki ePUAP: /Nsa/SkrytkaESP
Adres miniPortalu: https://miniportal.uzp.qov.pl/ - w zakresie wskazanym w SWZ

II.

Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
3. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Prenumerata prasy polskiej w wersji
papierowej i elektronicznej oraz czasopism zagranicznych w wersji papierowej na 2022
rok”.
4. Numer referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego: WAG.262.6.2021. W ykonawcy
winni w kontaktach z Zamawiającym powoływać się na ww. oznaczenie postępowania.
5. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia jest dostępny
na miniPortalu oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

III.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest systematyczne dostarczanie prasy polskiej oraz czasopism
zagranicznych do Naczelnego Sądu Administracyjnego na 2022 rok, z podziałem na
następujące części zamówienia:
Część I - Prenumerata prasy polskiej w wersji papierowej;
Część II - Prenumerata prasy polskiej w wersji elektronicznej;
Część III - Prenumerata czasopism zagranicznych w wersji papierowej.
2. Wykaz wymaganych tytułów prasowych w poszczególnych częściach jest określony
w tabeli stanowiącej odpowiednio załącznik Nr 2a do SWZ (dla części I), 2b do SWZ (dla
części II), 2c do SWZ (dla części III).
3. Podane w załączniku Nr 2a, 2b, 2c do SWZ ilości tytułów prasowych są szacunkowe.
Zamawiający dopuszcza zmiany ilościowe pozycji poszczególnych tytułów, w stosunku do
ilości wskazanych w załącznikach 2a, 2b, 2c, na warunkach określonych w Projektowanych
postanowieniach umowy (stanowiących załączniki Nr 4a, 4b, 4c do SWZ).
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4. W ymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy: Wymagania jakościowe
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 2a do SWZ
(dla części I), 2b do SWZ (dla części II), 2c do SWZ (dla części III), który zawiera tytuły
zamawianej prasy oraz w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 4a, 4b, 4c do
SWZ).
5.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z nomenklaturą określoną we
Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
C P V: 22200000-2 Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny.

6.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.

7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
8.

Zamawiający żąda wskazania przez W ykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych
podwykonawców, jeżeli są już znani.

9.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę lub
poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego kluczowych zadań.

10. Zamawiający nie przewiduje odbycia wizji lokalnej ani nie przewiduje
dokumentów u Zamawiającego, o czym mowa w art. 281 ust. 2 pkt 12 ustawy.

sprawdzenia

11. Zamawiający informuje, że nie przewiduje opcji oraz nie przewiduje wznowienia zamówienia.
IV.

Opis części zamówienia
1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na dowolną część lub części
zamówienia, według podziału zawartego w Rozdziale III ust. 1 SWZ.

V.

2.

Oferta musi zawierać wszystkie pozycje w ramach części zamówienia, na którą jest składana.

3.

Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia,
zamówienie jednemu Wykonawcy.

na którą może być udzielone

Informacje dotyczące ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy.

VII.

Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia:
Część I - w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Część II - w okresie od 8 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Część III - w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
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VIII.

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.

IX.

Klauzula zastrzeżona, o której mowa w art. 94 ust. 1 ustawy. Zamawiający nie zastrzega, że
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy mający status zakładu pracy
chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni Wykonawcy, których głównym celem lub głównym
celem ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie jest
społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.

Podstawy wykluczenia
1.

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie:
1)

art. 108 ust. 1 ustawy;

2)

okoliczności wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, spośród okoliczności
wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również W ykonawcę na
podstawie:
a) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono
upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ
z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
b) art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy, tj. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie
podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest
w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
c) art. 109 ust. 1 pkt 9 ustawy, tj. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na
czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne,
mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
d) art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy, tj. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
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3.

Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na
każdą z podstaw wskazanych w ust. 1 i ust. 2.

4.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, brak podstaw
wykluczenia, na każdą z podstaw wskazanych w ust. 1 i ust. 2, zobowiązany jest potwierdzić
każdy z tych Wykonawców.

5. Wykluczenie Wykonawcy następuje na odpowiedni okres wskazany w art. 111 ustawy.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2
i 5 ustawy lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił
łącznie następujące przesłanki:

X.

1)

naprawił lub zobowiązał się do naprawiania szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem
lub swoim
nieprawidłowym
postępowaniem, w tym
poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;

2)

wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub
Zamawiającym;

3)

podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
zapobiegania
dalszym
przestępstwom,
wykroczeniom
lub
postępowaniu, w szczególności:
lub podmiotami

odpowiednie dla
nieprawidłowemu

a)

zerwał wszelkie powiązania z osobami
nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

odpowiedzialnymi za

b)

zreorganizował personel,

c)

wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)

utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)

wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

7.

Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 6, są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 6 nie
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

8.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych
1.

Wykaz oświadczeń składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
z postępowania, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe.
Wykonawca składa wraz z ofertą (formularz oferty - załącznik Nr 1 do SWZ) pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, aktualne na
dzień składania ofert:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o braku podstaw wykluczenia
- wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do SWZ;
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2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt 1) składa każdy z tych Wykonawców; Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia z postępowania;
3) Zamawiający nie będzie badał, czy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania
w stosunku do podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, zgodnie z art. 462 ust. 5 ustawy.
2.

Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy, przed wyborem najkorzystniejszej oferty
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków
dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 7
SWZ.

3.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale IX SWZ, Zamawiający żąda
następujących podmiotowych środków dowodowych (składane na wezwanie
Zamawiającego):
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4.

Wymagany podmiotowy środek dowodowy wskazany w ust. 3 lit. a) SWZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

lub

miejsce

zamieszkania

poza

granicami

1) dokumentu, o których mowa w ust. 3 lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesięcy przed jego złożeniem.
6.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokument potwierdzający okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy musi
być wystawiony nie wcześniej 3 miesiące przed jego złożeniem.

7.

Dostępność dokumentów/ odstąpienie
podmiotowych środków dowodowych.

Wykonawcy

od

obowiązku

składania

1) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał
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w oświadczeniu, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków
dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na
język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych.
2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie
numeru referencyjnego postępowania i/lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
8.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, podmiotowych środków
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one
niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie odpowiednio do ich złożenia,
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania. Podmiotowe środki dowodowe złożone na
wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, muszą być aktualne na dzień ich złożenia.

9.

Pozostałe dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia postępowania (składane wraz
z ofertą).
1) Pełnomocnictwo
lub
inny
dokument
potwierdzający
umocowanie
do
reprezentowania Wykonawcy - wymagane, jeżeli ofertę składa w imieniu Wykonawcy
osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych
KRS/CEIDG.
Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się
także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do
art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie
skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna
kopia
pełnomocnictwa
nie
może
być
uwierzytelniona
przez
upełnomocnionego. Zamawiający wskazuje, iż ww. zapisy należy stosować odpowiednio
w stosunku do innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy.
2) Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które
usługi lub dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
3) Wraz z formularzem oferty (załącznik Nr 1 do SWZ) należy złożyć wypełniony i podpisany
Formularz cen jednostkowych, zawarty w załączniku Nr 3a (dla części I), 3b (dla
części II), 3c (dla części III) do SWZ - wypełniony odpowiednio dla każdej części
zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.
6
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Niezłożenie formularza cen jednostkowych wraz z ofertą będzie skutkować odrzuceniem
oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.
10. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w SWZ, muszą spełniać wymagania określone
w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415)
oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz.
2452).

XI.

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

XII.

Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający
będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz
wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami
1.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1) miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (dalej ePUAP) pod adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@nsa.gov.pl.

2.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

3.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

4.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych z ich
użyciem opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

5.

„Instrukcja Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” jest dostępna pod adresem
internetowym:
https://miniportal.uzp.gov.pl/lnstrukcia użytkownika miniPortal-ePUAP.pdf

6.

Wykonawca akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w „Instrukcji Użytkownika
systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu
przestrzegać jej postanowień.

7.

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

8.

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.
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9.

identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest
na "Liście wszystkich postępowań" oraz w szczegółach postępowania na miniPortalu pod
adresem wskazanym w ust. 1 pkt 1 oraz na stronie prowadzonego postępowania.

10. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta oraz oświadczenie z art.
125 ust. 1 ustawy), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza (formularz do komunikacji) dostępnego na ePUAP,
udostępnionego przez miniPortal (przy wykorzystaniu numeru ogłoszenia lub numeru
postępowania).
11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
12. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty
elektronicznej na wskazany w ust. 1 pkt 3 adres e-mail. W takim przypadku każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Maksymalny rozmiar maila
razem z załącznikami nie może przekroczyć 64 MB.
13. Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty oraz
oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy, które powinny zostać złożone wg zasad, o których
mowa w ust. 3.
14. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ, w tym przypadku
zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy.
15. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Adriana Koralewska, Dorota Bielecka;
e-mail: zp@ nsa.gov.pl. (korespondencję należy kierować z powołaniem numeru sprawy
W AG.262.6.2021).
16. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ
w formie przewidzianej w ust. 10, ust. 12 i ust. 13. 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 SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później
niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 284 ust. 5 ustawy.
Zamawiający zaleca, aby wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w wersji elektronicznej przesłać
również w formie umożliwiającej edycję treści tego dokumentu.
17. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa
w ust. 16, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.
18. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający
udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
19. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem składania ofert zmienić
treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający
udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
20. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SWZ.
21. Zamawiający udostępni oferty oraz protokół postępowania wraz z załącznikami na zasadach
określonych w art. 74 ustawy.
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22. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego
lub podpisu zaufanego.
UWAGI:
Złożenie na dokumencie własnoręcznego podpisu a następnie jego zeskanowanie i
przesłanie do Zamawiającego nie jest równoznaczne z podpisem osobistym, o którym mowa
w art. 63 ust. 2 ustawy oraz niniejszej SWZ i w takim przypadku oferta zostanie odrzucona.
Przez podpis osobisty, zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach
osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816), należy rozumieć zaawansowany podpis elektroniczny
w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE,
weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.
Szczegółowe informacje dotyczące podpisu zaufanego można uzyskać pod adresem:
https://www.qov.pl/web/qov/podpisz-dokument-elektronicznie-wvkorzystai-podpis-zaufanv)
Jeżeli dokument został podpisany podpisem zewnętrznym (zawartym w odrębnym pliku), to
należy pamiętać o przesłaniu obu plików (tj. pliku dokumentu oraz pliku podpisu).
XIII. Wymagania dotyczące wadium:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XIV. Termin związania oferta

XV.

1.

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym pierwszym dniem
terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2.

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą
zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3.

Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.

Opis sposobu przygotowywania ofert
1.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę na realizację danej części zamówienia, zawierającą
jednoznacznie opisaną propozycję ofertową.

2.

Szyfrowanie oferty przez Wykonawcę odbywa się przy pomocy narzędzi dostępnych
w miniPortalu. Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.qov.pl
odnaleźć postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły należy
użyć przycisku umożliwiającego szyfrowanie. Tak przygotowany plik należy przesłać przez
dostępny na ePUAP i w miniPortalu formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku.

3.

Oferta powinna być sporządzona w postaci elektronicznej w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.), tj.
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j.
9
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Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp,
w szczególności w formatach: pdf, .doc, ,docx, .rtf, i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika
systemu miniPortal.
4.

Ofertę należy złożyć w oryginale, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 i 3 powyżej.

5.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą
specyfikacją, tj. zgodnie z treścią formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ,
z podaniem ceny brutto za cały przedmiot zamówienia.

6.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 ze
zm.), które Wykonawca 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 jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

7.

Do oferty, należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w formie
elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie
wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

8.

Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa
w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

9.

W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji (np. .zip), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

10. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę 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.
11. W przypadku Wykonawców 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 lub inny dokument, o których mowa w Rozdziale X ust. 9 pkt 1).
12. Rażąco niska cena:
a) jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od
Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu,
lub ich istotnych części składowych.
b) w przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30%
od:
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-

-

wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10,
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w lit. a) chyba że
rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w lit. a).

c) wyjaśnienia, o których mowa w lit. a), mogą dotyczyć w szczególności:
• zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
• wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług
albo związanych z realizacją robót budowlanych;
® oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez Wykonawcę;
• zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do
ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz.
2207) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest
realizowane zamówienie;
• zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej;
• zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
• zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
• wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
d) obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.
e) odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który
nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz
z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.
13. Z zastrzeżeniem przepisu art. 261 ustawy wszelkie koszty związane z sporządzeniem oferty
oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca.
14. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) przez tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 6 rozumie się informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu
i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym
rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do
korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich poufności;
2) informacji będącej tajemnicą przedsiębiorstwa nie stanowią informacje, o których mowa
w art. 222 ust. 5 ustawy, tj. informacje o:
-

nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;

-

cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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3) Zamawiający nie ujawni tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich
informacji, zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione, oraz wykaże, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu wykazania zasadności
zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą uzasadnienie dokonania takiego zastrzeżenia.
Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa
było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez
Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę
podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji
zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy.
15. Wszystkie formularze zawarte w SWZ, a w szczególności formularz oferty, Wykonawca
wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część
dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on „nie dotyczy”.
16. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach
zamówienia.
17. Oferta z załącznikami musi być zgodna z ustawą i SWZ, a w szczególności z opisem
przedmiotu zamówienia.
18. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
19. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
20. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli są żądane) oraz inne
dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
21. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) oraz Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
XVI. Sposób oraz termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert
1.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 grudnia 2021 r. do godz. 10.00. Adres
elektroniczny do złożenia oferty podany jest w rozdziale I.

2.

W przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie składania ofert, Zamawiający odrzuci
ofertę, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy.

3.

Wykonawca 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.

4.

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.

5.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 grudnia 2021 r. o godz. 12:00.
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6.

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

7.

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert przy pomocy narzędzi dostępnych na
miniPortalu.

8.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuję otwarcie,
która
powoduje
brak
możliwości
otwarcia
ofert
w
terminie
określonym
przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

9.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia
prowadzonego postępowania informacje dotyczące:

na

stronie

internetowej

-

nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej bądź miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

-

cen zawartych w ofertach.

XVII. Sposób obliczenia ceny
1.

W formularzu oferty (stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ) Wykonawca poda
w PLN cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia, na
którą składa ofertę. Cena musi obejmować wszystkie elementy cenotwórcze i koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia (np. opłaty, podatki, cła).

2.

W celu wyliczenia ceny brutto oferty, należy prawidłowo wypełnić Formularz cen
jednostkowych zawarty w załączniku Nr 3a (dla części I), 3b (dla części II), 3c (dla części
III) do SWZ podając:
A. W zakresie części I oraz części III:
a) cenę jednostkową brutto prenumeraty rocznej
(kolumna 5),

1 egzemplarza dla danej

pozycji

b) wartość brutto dla danej pozycji (kolumna 6= kolumna 3 x kolumna 5).
Aby wyliczyć cenę brutto oferty należy zsumować wszystkie wartości brutto z poszczególnych
wierszy w kolumnie 6. Tak wyliczoną cenę brutto [Razem] należy wpisać do Formularza
oferty.
c) Zamawiający dodatkowo wymaga podania ceny jednostkowej brutto pojedynczego
numeru (wydania) danego tytułu prasowego w ramach rocznej prenumeraty (kolumna 4
tabeli formularza) - w zakresie części I (Formularz cen jednostkowych - załącznik nr 3a)
oraz części III (Formularz cen jednostkowych - załącznik nr 3c).
Brak wypełnienia wszystkich pozycji w kolumnie 4 Formularza cen jednostkowych będzie
skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.
B. W zakresie części II:
a) cenę jednostkową brutto prenumeraty rocznej
(kolumna 4),

1 egzemplarza dla danej

pozycji

b) wartość brutto dla danej pozycji (kolumna 5= kolumna 3 x kolumna 4).
Aby wyliczyć cenę brutto oferty należy zsumować wszystkie wartości brutto z poszczególnych
wierszy w kolumnie 5. Tak wyliczoną cenę brutto [Razem] należy wpisać do Formularza oferty.
3.

Wykonawca poda cenę prenumeraty rocznej czasopism publikowanych nieregularnie zgodnie
z informacją uzyskaną od wydawców tych czasopism.
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4.

Jeżeli dostawa danego tytułu w wersji papierowej lub zapewnienie dostępu do wersji
elektronicznej nie będzie miała żadnych skutków finansowych (obciążenia na fakturze) dla
Zamawiającego, to w „Formularzu cen jednostkowych” w danej pozycji należy wpisać wartość
0,00 zł.

5.

Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie pozycje w tabeli dla danej części
w Formularzach cen jednostkowych.

6.

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

7.

Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.

8.

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 dokumentami zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w następujący
sposób:
1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych brutto prenumeraty rocznej 1 egz. i liczby
jednostek m ia r-je ż e li obliczone poszczególne wartości brutto w kolumnie 5 (w części II)
lub w kolumnie 6 (w części I i III) Formularza cen jednostkowych nie będą odpowiadać
iloczynowi ceny jednostkowej brutto prenumeraty rocznej 1 egz. oraz liczby jednostek
miar, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostkową brutto prenumeraty
rocznej 1 egz. oraz liczbę jednostek miar i poprawi wartość brutto;
2) jeżeli obliczona cena ofertowa nie będzie odpowiadać sumie poszczególnych wartości
brutto, wskazanych w kolumnie 5 (w części II) lub w kolumnie 6 (w części I i III) Formularza
cen jednostkowych, Zamawiający dokona przeliczeń wartości brutto poszczególnych
pozycji Formularza cen jednostkowych uwzględniając prawidłowo podaną cenę
jednostkową brutto prenumeraty rocznej 1 egz., a następnie poprawi cenę oferty w taki
sposób że będzie ona stanowić sumę poszczególnych wartości brutto wskazanych w
kolumnie 5 (w części II) lub w kolumnie 6 (w części I i III) Formularza cen jednostkowych.

9.

Błąd w obliczeniu ceny którego nie można poprawić spowoduje odrzucenie oferty na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy.

10. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający dolicza do przedstawionej
w ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
Wykonawca w Formularzu oferty (wzór w załączniku Nr 1 do SWZ) ma obowiązek:
a)
b)
c)
d)

poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem
podatkowym
Zamawiającego, bez kwoty podatku;
wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
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XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy
Zamawiającym a Wykonawca, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach
obcych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Jedyną
obowiązującą walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia, jest złoty polski.
XIX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie kryteriów określonych w SWZ.

2.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części zamówienia (część I, II, III)
Zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia - 100%.

3.

Sposób oceny ofert w powyższym kryterium zostanie dokonana według wzoru:
Cena minimalna
Cn=

x 100
Cena oferty

gdzie:
Cena minimalna - oznacza najniższą cenę ofertową spośród cen przedstawionych przez
tych Wykonawców, których oferty zostały uznane za ważne i spełniające warunki
określone w specyfikacji.
Cena oferty - oznacza cenę ofertową ocenianej oferty.
4.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu, która otrzyma największą liczbę punktów wg podanego kryterium oceny w danej
części.

5.

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

6.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest
cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

7.

Wykonawcy składający oferty dodatkowe
zaoferowane w złożonych ofertach.

8.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert niepodlegających odrzuceniu.

9.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od W ykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

nie

mogą zaoferować

cen

wyższych

niż

10. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym
w SWZ.
11. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ilość punktów, do wyrażenia,
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
12. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11, oferta podlega odrzuceniu, a
Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta
została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
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13. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XX.

Informacje o formalnościach, jakie musza zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części, zostanie
zawarta umowa na warunkach podanych w Projektowanych Postanowieniach Umowy,
stanowiących integralną część specyfikacji warunków zamówienia (załącznik Nr 4a, 4b, 4c
do SWZ) oraz w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę.

2.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie określonym w art. 308 ust. 2 ustawy.

3.

Zamawiający wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy. Niepodpisanie umowy przez
Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylenie się
od zawarcia umowy.

4.

W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom składającym wspólną ofertę,
Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

XXI. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
XXII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy opisane są
odpowiednio w załączniku Nr 4a do SWZ (dla części I), 4b do SWZ (dla części II), 4c do SWZ
(dla części III).
XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1.

Środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy, przysługują Wykonawcy,
uczestnikowi 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.

Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na Projektowane Postanowienia Umowy;
2) zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy.

3.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4.

O dw ołujący przekazuje Zam aw iającem u odw ołanie wniesione w form ie elektronicznej albo
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w form ie
pisem nej, przed
upływem term inu
do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby m ógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,
jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środka komunikacji elektronicznej.
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5.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli inform acja została przekazana przy użyciu
środków kom unikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.

6.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów
zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w term inie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
w iadom ość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku
postępowania,
miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie ogłoszenia
o wyniku postępowania.
9.

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie.

10. 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.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy.
XXIV.Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi w partnerstwie publiczno-prawnym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.) Wykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego maja prawo przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za
pośrednictwem platformy PEF.
XXV. Obowiązek 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), dalej zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelny Sąd Administracyjny
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 67 00;
1) 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 w wersji papierowej i elektronicznej
oraz czasopism zagranicznych w wersji papierowej na 2022 rok, nr sprawy:
W AG.262.6.2021, prowadzonym w trybie podstawowym;
2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
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września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
dalej „ustawa Pzp”;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) zgodnie z art. 78 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
Administracyjny jest stroną - do czasu jego prawomocnego zakończenia, lub
przedawnienia roszczeń, nie krócej jednak niż do upływu okresu, o którym mowa w
pktc,
c) przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków, o których mowa w ustawie z dnia
14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz.U. z 2020
r., poz. 164 ze 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;
4) 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;
5) 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 zmianą 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 administratora
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). Wystąpienie 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.
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XXVI.Realizacja przez Zamawiającego obowiązków określonych w art. 19 ust. 4 ustawy oraz
pozostałych obowiązków informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych
1.

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.

2.

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 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.

3.

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.

4.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca 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. Wykonawca złoży w ofercie
oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia 2016/679.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
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ZAŁĄCZNIKI

1.

Formularz oferty - załącznik Nr 1

2. Wykaz prasy polskiej w wersji papierowej - załącznik Nr 2a
3. Wykaz prasy polskiej w wersji elektronicznej - załącznik Nr 2b
4. Wykaz czasopism zagranicznych w wersji papierowej - załącznik Nr 2c
5.

Formularz cen jednostkowych w części I - załącznik Nr 3a

6.

Formularz cen jednostkowych w części II - załącznik Nr 3b

7.

Formularz cen jednostkowych w części III - załącznik Nr 3c

8.

Projektowane postanowienia umowy (część I)- załącznik Nr 4a

9.

Projektowane postanowienia umowy (część II) - załącznik Nr 4b

10. Projektowane postanowienia umowy (część III) - załącznik Nr 4c
11. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik Nr 5
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Załącznik Nr 1
doSW Z
OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), w sprawie prenumeraty prasy
polskiej w wersji papierowej i elektronicznej oraz czasopism zagranicznych w wersji papierowej
na 2022 rok - Nr sprawy: W AG.262.6.2021
WYKONAWCA:
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków
konsorcjum i wymagane dane)

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

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

Województwo:

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

Telefon:

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

ePUAP, e-mail:

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

NIP/PESEL.................................................................................................................................................
(w zależności od podmiotu)

składa ofertę i oświadcza, że oferuje wykonanie zamówienia dla danej części zamówienia:
W ykonaw ca składający oferty na dwie lub więcej części zam ów ienia zobow iązani s ą do wypełnienia form ularza ofertowego w zakresie tych c zę ści
zam ówienia podając ceny za realizację poszczególnych części zam ówienia

C ześć I - P ren u m erata prasy polskiej w w ersji p ap ierow ej
1.

Oferuje dostawę tytułów prasowych wskazanych w załączniku nr 2a i 3a do SWZ, wg zasad i na
warunkach

określonych

w

SWZ

za

cenę1 łączną:

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

zł

(słownie:

..................................................................................................................złotych) brutto, na którą składa
się suma wartości brutto zawartych w formularzu cen jednostkowym stanowiącym załącznik nr 3a
do SWZ.
2.

Oferuje prenumeratę prasy polskiej w wersji papierowej na 2022 rok zgodnie z opisem zawartym
w załączniku nr 2a i warunkami zawartymi w załączniku nr 4a do SWZ (Projektowane
postanowienia umowy).

Cena oferty brutto musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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C zę ść II - P ren u m erata prasy polskiej w w e rs ji elektro n iczn ej
1.

Oferuje dostawę tytułów prasowych wskazanych w załączniku nr 2b i 3b do SWZ, wg zasad i na
warunkach

określonych

w

SWZ

za

cenę1 łączną:

zł

(słownie:

.................................................................................................................... złotych) brutto, na którą składa
się suma wartości brutto zawartych w formularzu cen jednostkowym stanowiącym załącznik nr 3b
do SWZ.
2.

Oferuje prenumeratę prasy polskiej w wersji elektronicznej na 2022 rok zgodnie z opisem
zawartym w załączniku nr 2b i warunkami zawartymi w załączniku nr 4b do SWZ (Projektowane
postanowienia umowy).

C zę ść III - P ren u m erata czaso p ism za g ra n ic zn y c h w w ersji papierow ej
1.

Oferuje dostawę tytułów prasowych wskazanych w załączniku nr 2c i 3c do
warunkach

określonych

w

SWZ

za

SWZ, wg zasad i na

cenę1 łączną:

zł

(słownie:

.................................................................................................................... złotych) brutto, na którą składa
się suma wartości brutto zawartych w formularzu cen jednostkowym stanowiącym załącznik nr 3c
do SWZ.
2.

Oferuje prenumeratę czasopism zagranicznych w wersji papierowej na 2022 rok zgodnie z opisem
zawartym w załączniku nr 2c i warunkami zawartymi w załączniku nr 4c do SWZ (Projektowane
postanowienia umowy).

Ponadto oświadczam, że:
3.

Cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne w celu należytego i pełnego

wykonania

zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SWZ, jak również w niej nie ujęte bez których
nie można wykonać zamówienia, w szczególności: koszty dostarczenia do miejsca wskazanego
przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami SWZ, oraz zaoferowanie przedmiotu zamówienia
zgodnie z oświadczeniem złożonym w ust. 2 oferty (dla każdej zaoferowanej części zamówienia).
Cena uwzględnia również wszelkie składniki ryzyka związane z realizacją zamówienia.
4.

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w SWZ wraz z załącznikami.

5.

Wykonawca jest mikro, małym, średnim, dużym przedsiębiorcą2.
Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018
r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

1

2

Cena oferty brutto musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Niepotrzebne skreślić
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6.

Zamówienie zamierzam wykonać sam / zlecić podwykonawcom3
Podwykonawcy/om powierzy następującą część / części zamówienia, (jeżeli dotyczy)

o w a rto ś c i.............................................. zł (wartość bez VAT zleconego podwykonawstwa w ramach
zamówienia).
Niniejszym wskazuje nazwę (firmę/y) podwykonawcy/ów, któremu/ którym zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia, (jeżeli są z n a n i)....................................................

7.

Na podstawie art. 225 ustawy oświadczam, że wybór oferty:
(właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X)
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
a)

wskazuję

wartość

zamawiającego,

b)

towaru/usługi

bez

kwoty

objętego

podatku

od

obowiązkiem

podatkowym

towarów

usług

i

VAT:

wskazuję stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą
Wykonawcy, będzie miała zastosow anie:.........................................................

8.

Zapoznałem się z SWZ, zawierającą m.in. projektowane 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.
9.

Oferowana dostawa spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

10. Pozostaję związany ofertą do dnia określonego w SWZ w rozdziale „Termin związania ofertą”.
11. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, w celu realizacji umowy jest:
P a ni/P an............................................... . t e l .............................fa k s :.........................................
e-m ail:..............................................
12.

Wypełniłem 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 je ś li nie dotyczy)*

3 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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Oświadczamy, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem
faktycznym, a ich prawdziwość potwierdzam/y podpisem.

W ykaz dokumentów składających się na ofertę:
1. Formularz cen jednostkowych dla c z ę ś c i...............
2 ..................

ofertę należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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Załącznik Nr 2a
do SWZ
Cześć I
WYKAZ PRASY POLSKIEJ W WERSJI PAPIEROWEJ

Tytuł

Lp.
1

PRASA CODZIENNA

1

Dziennik Gazeta Prawna

2

Dziennik Gazeta Prawna - pełny pakiet

Ilość (egz.)

18
1
15

3

Gazeta Wyborcza

4

Gazeta Wyborcza - pełny pakiet

5

Gazeta Polska

1

6

Rzeczpospolita

23

7

Rzeczpospolita - pełny pakiet

II

TYGODNIKI

1

Newsweek Polska

1

2

Polityka

2

3

Tygodnik Powszechny

1

III

DWUTYGODNIKI

1

1

5

1

Monitor Prawniczy

IV

MIESIĘCZNIKI

1

Doradztwo Podatkowe

2

2

Europejski Przegląd Sądowy

6

3

Finanse Publiczne

3

4

IT w administracji

2

5

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

3

6

Monitor Zamówień Publicznych

3

7

Nieruchomości. Prawo. Podatki. Praktyka

2

8

Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

1

9

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna

2

10

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

2

11

Palestra

1

12

Państwo i Prawo

12

13

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

1

14

Przegląd Podatkowy

4

15

Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych

2

16

Przegląd Pożarniczy

1

17

Przegląd Prawa Handlowego z Glosą

1

18

Przegląd Prawa Publicznego

2

19

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

1

20

Rejent

1

21

Samorząd Terytorialny

3

22

Zamówienia Publiczne. Doradca

3

V

DWUMIESIĘCZNIKI

1

Procedury Podatkowe i Administracji

3
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2

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

2

3

Przegląd Sejmowy

3

4

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
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VI

KWARTALNIKI

1

Archiwista Polski

1

2

Kwartalnik Prawa Prywatnego

1

3

Monitor Podatkowy

4

4

Monitor Prawa Pracy

2

5

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych

3

6

Przegląd Legislacyjny

3

7

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

4

8

Studia Prawa Publicznego UAM

1

9

Studia Prawnicze PAN

2

VII

INNE CZASOPISMA PUBLIKOWANE NIEREGULARNIE

1

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

2

2

Gdańskie Studia Prawnicze

2
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Załącznik Nr 2b
do SWZ
Cześć
W Y K A Z P R A S Y P O L S K IE J W W E R S JI E L E K R O N IC Z N E J

Tytuł

L.p.

1

Rzeczpospolita

2

Dziennik Gazeta Prawna

3

Gazeta Wyborcza

Liczba egz.
18
10
13
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Załącznik Nr 2c
do SWZ
Cześć III

W Y K A Z C Z A S O P IS M Z A G R A N IC Z N Y C H W W E R S JI P A P IE R O W E J

Tytuł

L.p.

Liczba egz.
1

1

Common Market Law Review

2

EC Tax Review

3

European Journal of Migration and Law

4

European Public Law

5

European Law Review

6

International Journal of Refugee Law

7

Intertax

8

Ratio Juris

9

Review of European Administrative Law (REALaw)

2
1
1
2
1
2
2
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Załącznik Nr 3a
do SWZ

Cześć I

FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp.

Tytuł

1

2

Cena
jednostkowa
brutto
pojedynczego
Ilość
numeru (wydania)
egz.
danego tytułu
prenumerat
rocznych
prasowego w
ramach rocznej
prenumeraty*
PLN
4
3

I

PRASA CODZIENNA

1

Dziennik Gazeta Prawna

2

Dziennik Gazeta Prawna - pełny pakiet

1

18

3

Gazeta Wyborcza

15

4

Gazeta Wyborcza - pełny pakiet

1

5

Gazeta Polska

1

6

Rzeczpospolita

23

7

Rzeczpospolita - pełny pakiet

II

TYGODNIKI

1

1

Newsweek Polska

1

2

Polityka

2

3

Tygodnik Powszechny

1

III

DWUTYGODNIKI
5

1

Monitor Prawniczy

IV

MIESIĘCZNIKI

1

Doradztwo Podatkowe

2

2

Europejski Przegląd Sądowy

6

3

Finanse Publiczne

2

4

IT w administracji

3

5

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

3

6

Monitor Zamówień Publicznych

3

7

Nieruchomości. Prawo. Podatki. Praktyka

1

8

Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

1

9

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna

2

10

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

2

11

Palestra

1

12

Państwo i Prawo

12

13

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

1
29

Cena
jednostkowa
brutto
prenumeraty
rocznej 1 egz.
PLN

Wartość brutto
PLN

5

6 (3 x 5)
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14

Przegląd Podatkowy

4

16

Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów
Samorządowych
Przegląd Pożarniczy

17

15

2
1

Przegląd Prawa Handlowego z Glosą

1

18

Przegląd Prawa Publicznego

2

19

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

1

20

Rejent

1

21

Samorząd Terytorialny

3

22

Zamówienia Publiczne. Doradca

3

V

DWUMIESIĘCZNIKI

1

Procedury Podatkowe i Administracji

3

2

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

2

3

Przegląd Sejmowy

3
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4

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

VI

KWARTALNIKI

1

Archiwista Polski

1

2

Kwartalnik Prawa Prywatnego

1

3

Monitor Podatkowy

4

3

Monitor Prawa Pracy

2

5

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych

3

6

Przegląd Legislacyjny

3

7

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

4

8

Studia Prawa Publicznego UAM

1

9

Studia Prawnicze PAN
INNE CZASOPISMA PUBLIKOWANE
NIEREGULARNIE
Biuletyn Informacyjny dla Służb EkonomicznoFinansowych

2

VII
1
2

Gdańskie Studia Prawnicze

2
2
RAZEM:

* Brak wypełnienia wszystkich pozycji w kolumnie 4 Formularza cen jednostkowych będzie skutkować
odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy

formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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Załącznik Nr 3b
do SWZ
Cześć II

FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp.

Tytuł

1

2

Ilość
egz.

3
11

1

Rzeczpospolita

2

Rzeczpospolita, dostęp za pomocą
oprogramowania*

3

Dziennik Gazeta Prawna

4

Dziennik Gazeta Prawna, dostęp za pomocą
oprogramowania*

5

Gazeta Wyborcza

6

Gazeta Wyborcza, dostęp za pomocą
oprogramowania*

Cena
jednostkowa
brutto
prenumeraty
rocznej 1 egz.
PLN
4

Wartość brutto
PLN

5/ 3x4/

7
4
6
10
3

RAZEM:

Pod pojęciem oprogramowania należy rozumieć oprogramowanie służące do pobierania z serwerów wydawcy i
odczytywania elektronicznych numerów (wydań) poszczególnych tytułów prasowych, a więc dedykowane do tego celu
aplikacje na komputer dla systemu Windows oraz Mac oraz aplikacje mobilne dla urządzeń przenośnych dla systemów
Android oraz IOS.

formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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Załącznik Nr 3c
do SWZ
Cześć III
FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp.

Tytuł

1

2

Ilość
egz.
prenumerat
rocznych

3
1

1

Common Market Law Review

2

EC Tax Review

3

European Journal of Migration and Law

4

European Public Law

5

European Law Review

6

International Journal of Refugee Law

7

Intertax

8

Ratio Juris

2

9

Review of European Administrative Law
(REALaw)

1

Cena
jednostkowa
brutto
pojedynczego
numeru (wydania)
danego tytułu
prasowego w
ramach rocznej
prenumeraty*
PLN
4

Cena
jednostkowa
brutto
prenumeraty
rocznej 1 egz.
PLN

Wartość brutto
PLN

5

6 (3 x 5)

2
1
1
2
1
2

RAZEM:

* Brak wypełnienia wszystkich pozycji w kolumnie 4 Formularza cen jednostkowych będzie skutkować
odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy

formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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Załącznik nr 4a
do SWZ
Zamówienie - część I
Projektowane postanowienia umowne
UMOWA n r ........................
zawarta w Warszawie, w d n iu
roku pomiędzy:
Skarbem Państwa - Naczelnym Sądem Administracyjnym z siedzibą w Warszawie (00-011) przy
ul. G.P. Boduena 3/5, NIP 525-15-68-048, zwanym w dalszej części umowy „Zam awiającym ”,
reprezentowanym przez:
a
...........................................................................................................
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

zwanym

w

dalszej

części

umowy

- zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Prenumeratę prasy
polskiej w wersji papierowej i elektronicznej oraz czasopism zagranicznych w wersji papierowej na 2022
r.", prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.), zawarto umowę o następującej
treści:

PRZEDMIOT UMOWY

1.

§1

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa prasy polskiej w wersji papierowej,
w formie rocznej prenumeraty wszystkich numerów (wydań) poszczególnych tytułów prasowych na
rok 2022.
2. Szczegółowy wykaz prenumerowanych tytułów prasowych wraz z ilością dostarczanych
egzemplarzy stanowi załącznik nr 1 do umowy.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

§2
1. Umowa będzie realizowana w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
2. Prasa dostarczana będzie przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko, do Biblioteki Naczelnego Sądu
Administracyjnego przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 w Warszawie.
3. Numery (wydania) poszczególnych tytułów prasowych objętych niniejszą umową będą dostarczane
w dniu ich wydania lub w dniu ich otrzymania przez Wykonawcę od wydawcy, a tytuły prasowe inne
niż prasa codzienna także nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od ich wydania.
4. Dostawy mają być realizowane codziennie, w dni robocze, do godziny 8:00.
5. Wydania weekendowe lub świąteczne poszczególnych tytułów prasowych mogą być realizowane w
pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość jednorazowych zmian miejsca i terminu dostawy,
o czym Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
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WARUNKI REALIZACJI DOSTAW
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszystkie numery (wydania)
poszczególnych tytułów prasowych objętych umową, które zostaną wydane w terminie wskazanym
w § 2 ust. 1 umowy.
2. Poszczególne wydania tytułów prasowych objętych umową będą dostarczane wraz ze wszystkimi
dodatkami załączanymi przez wydawcę do danego numeru, a w szczególności płytami CD, CDROM, DVD, itd., standardowo załączanymi do danego numeru lub prenumeraty.
3. Do każdorazowej dostawy Wykonawca dołącza specyfikację dostawy zawierającą wykaz tytułów
prasowych z podaniem liczby dostarczonych egzemplarzy.
4. Zamówione tytuły prasowe powinny być dostarczane w nienaruszonych opakowaniach,
odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniami oraz wpływem czynników atmosferycznych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach
związanych z wykonywaniem umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie
Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin lub zakres dostaw.

WARUNKI DOTYCZĄCE PRENUMERATY
§4
1. Wykonawca jest zobowiązany przekazać mailowo Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni, wszelkie informacje związane ze zmianami w zakresie realizowanej prenumeraty
poszczególnych tytułów prasowych, w tym m.in. informację o zaprzestaniu wydawania tytułu przez
wydawcę, zmianie nazwy tytułu prasowego, połączeniu lub wyodrębnieniu tytułów prasowych,
zmianie cyklu wydawniczego.
2. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający ma prawo do rezygnacji z poszczególnych
tytułów prasowych lub zmniejszenia ilości zamówionych prenumerat tytułów, jeżeli ich dostawa stała
się zbędna dla Zamawiającego, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Rezygnacja lub zmniejszenie ilości zamówionych prenumerat tytułów prasy codziennej
obowiązywać będzie z dniem następującym po dniu zgłoszenia rezygnacji, a innych tytułów
prasowych - z dniem wydania kolejnego numeru.
4. Oświadczenie Zamawiającego w sprawie rezygnacji lub zmniejszenia ilości zamówionych tytułów
prasowych, o którym mowa w ust. 2, nie wymaga zgody Wykonawcy i może być złożone mailowo
przez przedstawiciela Zamawiającego uprawnionego do bezpośrednich kontaktów i nadzoru nad
prawidłowym wykonywaniem umowy na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 umowy.
5. Niezależnie od postanowień § 12 ust. 3-6 umowy, Zamawiający gwarantuje realizację umowy na
poziomie nie niższym niż 85% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6
ust. 1 umowy, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dochodzenie realizacji umowy na
poziomie wyższym, ani prawo do dochodzenia odszkodowań lub innych należności z tytułu
rezygnacji lub zmniejszenia przez Zamawiającego ilości zamówionych prenumerat tytułów
prasowych w zakresie objętym wskazanym limitem.
PRAWO REKLAMACJI
§5
1. W ykonawca zobowiązuje się wykonać umowę przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej
z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami, rzetelnie i terminowo, mając na względzie ochronę
interesów Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania tytułów prasowych zgodnie ze specyfikacją dostawy,
kompletnych, bez wad i uszkodzeń.
3. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzania zgodności dostarczonych tytułów prasowych ze
specyfikacją dostawy, a w razie stwierdzenia braku numeru (wydania) jakiegoś tytułu prasowego,
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który został już wydany i powinien zostać dostarczony Zamawiającemu zgodnie z § 2 ust. 3 umowy,
stwierdzenia niezgodności dostarczonych tytułów prasowych ze specyfikacją dostawy lub
stwierdzenia, że dostarczone egzemplarze są wadliwe, uszkodzone lub niekompletne, do
niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wadliwej dostawie.
4. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć otrzymaną reklamację niezwłocznie i uzupełnić dostawę
lub wymienić wadliwy, uszkodzony lub niekompletny egzemplarz na nowy, do końca dnia, w którym
nastąpiło mailowe powiadomienie, lub wyjaśnić przyczyny zwłoki w dostawie.
WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI

§6
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

Całkowite wynagrodzenie za realizację umowy nie przekroczy kw o ty ..................................... zł brutto
(słownie: ........................................................................ ) i zostało ono ustalone na podstawie oferty
Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
Ceny jednostkowe brutto prenumerat rocznych i numerów (wydań) poszczególnych tytułów
prasowych w okresie obowiązywania umowy są stałe, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 3-7
umowy.
Suma cen jednostkowych brutto wszystkich numerów (wydań) wydanych w ramach danego tytułu
prasowego i dostarczonych Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy nie może przekroczyć
ceny jednostkowej brutto prenumeraty rocznej tego tytułu określonej w załączniku nr 2 do umowy.
W przypadku przekroczenia tej wartości Wykonawca nadal zobowiązany do realizacji dostaw
danego tytułu prasowego.
Wynagrodzenie i ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują wszelkie koszty
związane z realizacją umowy, w tym opłaty, takie jak cła i podatki (w tym podatek od towarów i
usług), koszty dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu) oraz wszelkie inne
koszty Wykonawcy.
Płatność za przedmiot umowy następować będzie w cyklach miesięcznych, po zakończeniu
każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury, obejmującej wszystkie dostarczone tytuły prasowe w danym miesiącu, zgodnie z cenami
jednostkowymi brutto pojedynczych numerów (wydań) poszczególnych tytułów prasowych
określonymi w załączniku nr 2 do umowy
Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę „z dołu".
Do każdej faktury zostanie dołączona zbiorcza specyfikacja zawierająca dane o dostarczonych
tytułach prasowych wraz z liczbą dostarczonych egzemplarzy numerów (wydań) tego tytułu i ich
ceną jednostkową. W ramach możliwości informacje znajdujące się na zbiorczej specyfikacji
dostaw mogą zostać zmieszczone na fakturze.
W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury elektronicznej powinna być ona
ustrukturyzowana i przekazana Zamawiającemu za pomocą Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), o której mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666).
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy jest rachunkiem
umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności oraz znajduje się w
elektronicznym wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej.
Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku prowadzącym rachunek
Zamawiającego.
W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami
umowy, zapłata należności zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego
faktury korygującej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu
opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z danej faktury.
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ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.
2.

3.
4.

§7
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego terminu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w całości albo w części, ze skutkiem natychmiastowym
w sytuacji, gdy:
1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z jej postanowieniami
i pomimo wezwania go przez Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji;
2) ilość reklamacji związanych z wadliwą dostawą przekroczy 4 w okresie jednego kwartału lub gdy
Wykonawca więcej niż 3-krotnie nie zareaguje na reklamację Zamawiającego;
3) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem dostawy prasy przez okres przekraczający 3 dni;
4) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, wszczęte zostało wobec niego
postępowanie likwidacyjne, został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie
uniemożliwiającym wykonanie umowy.
Odstąpienie od umowy staje się skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie.
W przypadku odstąpienia od części umowy:
1) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy;
2) całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu.
KARY UMOWNE

§8
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, które w jego imieniu realizują
umowę na rzecz Zamawiającego, w szczególności za swoich pracowników i podwykonawców, tak
jak za działania i zaniechania własne.
2. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w § 2 ust. 4-6 umowy, Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości całkowitego
wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Zapłata kary umownej nie
zwalnia W ykonawcy z obowiązku dostarczenia brakujących tytułów prasowych, z zastrzeżeniem
ust. 5.
3. W przypadku zwłoki w załatwieniu reklamacji Wykonawca zobowiązany jest zapłacić
Zamawiającemu karę umowną za każdy brakujący pojedynczy egzemplarz danego numeru
(wydania) tytułu prasowego w wysokości:
1) w przypadku prasy codziennej i tygodników - 5 zł;
2) w przypadku dwutygodników, miesięczników, dwumiesięczników oraz innych czasopism
publikowanych nieregularnie - 15 zł;
3) w przypadku kwartalników - 30 zł
- za każdy dzień zwłoki.
4. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z winy wydawcy.
5. Jeżeli prasa codzienna nie zostanie dostarczona w sposób określony w § 2 ust. 3 umowy,
Zamawiający może zrezygnować z odbioru tej prasy bez konieczności wcześniejszego zgłaszania
reklamacji.
Postanowienia
§
4ust.
4
umowy
stosuje
się
odpowiednio.
W przypadku zgłoszenia reklamacji
i powstania zwłoki w jej załatwieniu, rezygnacja
z odbioru tej prasy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w ust.
3
pkt
1,
przy
czym
kara
ta
będzie
naliczana od
dnia
powstania
zwłoki
w załatwieniu reklamacji do dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji z odbioru tej prasy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
Zamawiającemu
przysługuje
prawo
naliczenia
Wykonawcy
kary
umownej
w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1 umowy.
7. Strony
ustalają,
że
kara
umowna
może
być
potrącona
przez
Zamawiającego
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na podstawie odrębnej noty księgowej.
W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia przez Zamawiającego, bez względu na
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8.
9.

przyczynę, zapłata kary umownej nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez W ykonawcę
noty obciążeniowej.
Na zasadach ogólnych Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary
umowne.
Kary umowne naliczone na rzecz Zamawiającego podlegają sumowaniu przez cały okres realizacji
umowy. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć poziomu 20% wartości
całkowitego wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1, to jest kwoty ............ (w przypadku, gdy
wskazana wartość nie może być określona do pełnych groszy, Zamawiający wpisze podaną
wysokość zaokrągloną w dół).
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§9
Wykonawca 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 pozyskał w celu wpisania jej do
treści umowy. Wykonawca 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.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§10
1. Strony wyznaczają jako swoich przedstawicieli do bezpośrednich kontaktów i nadzoru nad
prawidłowym wykonywaniem umowy:
1) ze strony Zam aw iającego:......................................... tel.:
, mail:
2) ze strony W ykonaw cy:...................................,t e l. :......................................, mail:
2.

Strony ustalają następujące adresy do doręczeń korespondencji:
1) dla Zamawiającego: Naczelny Sąd Administracyjny, ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011
Warszawa;
2) dla W ykonaw cy:..............................................................
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania się o każdej
zmianie osób i adresów wskazanych w ust. 1 i 2. W przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o
zmianie swego adresu, korespondencję przesłaną na określone w ust. 1 i 2 adresy mailowe lub
adresy do doręczeń, każda ze Stron uzna za prawidłowo doręczoną. Każda ze Stron przejmuje na
siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej
Stronie aktualnego adresu mailowego lub adresu do doręczeń.
SIŁA WYŻSZA

§11
1. Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia przez Stronę
lub Strony, występujące po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie lub należyte wykonanie
przez Stronę obowiązków umownych lub ich części, którego skutkom Strona nie mogła zapobiec
lub których nie mogła przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w
szczególności działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19.
2. Jeżeli siła wyższa uniemożliwi Stronie - częściowo lub w całości - wykonanie lub należyte wykonanie
zobowiązań wynikających z umowy, to:
1) Strona ta niezwłocznie, najszybciej jak to będzie możliwe, powiadomi na piśmie drugą Stronę o
powstaniu tego zdarzenia i na bieżąco będzie ją informować o istotnych faktach mających
wpływ na jego przebieg, w tym w szczególności poinformuje o przewidywanym terminie
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podjęcia wykonywania zobowiązań umownych i terminie ich zakończenia, podając szczegóły
dotyczące zaistnienia siły wyższej oraz w miarę możliwości przedstawiając dokumentację w tym
zakresie. Brak takiego zawiadomienia oznaczać będzie, że siła wyższa nie istniała ze
wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która nie dokona zawiadomienia;
2) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia w celu zapobieżenia lub
zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na przedmiot umowy;
3) po zakończeniu działania siły wyższej, Strona tak szybko, jak to będzie możliwe, przystąpi do
wykonywania obowiązków umownych lub ich kontynuacji, a także niezwłocznie rozpocznie
usuwanie skutków tego zdarzenia, chyba że Strony wspólnie określą inny sposób
postępowania.
3. W przypadku wystąpienia siły wyższej definitywnie uniemożliwiającej kontynuację wykonywania
przedmiotu umowy zgodnie z umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma realizację umowy a
Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do
stanu faktycznie zrealizowanych dostaw.
ZMIANA UMOWY
§12
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przypadki opisane w § 2 ust. 6, § 4 ust. 2-4, § 8 ust. 5 oraz w § 10 ust. 3 zdanie pierwsze umowy
nie stanowią jej zmiany i nie wymagają sporządzenia aneksu.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu przedmiotowego umowy w związku z
zaprzestaniem
wydawania
dostarczanego
tytułu
prasowego
przez wydawcę
wraz
z jednoczesną proporcjonalną zmianą wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, w ten
sposób, iż wynagrodzenie za prenumeratę roczną ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby
miesięcy, w których tytuł prasowy nie będzie dostarczany, począwszy od miesiąca następującego
po miesiącu, w którym dostarczony został ostatni egzemplarz tytułu prasowego.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu przedmiotowego umowy w związku z
wyodrębnieniem przez wydawcę nowego tytułu prasowego z innego tytułu prasowego wskazanego
w załączniku nr 1 do umowy wraz z jednoczesnym proporcjonalnym podziałem ceny jednostkowej
brutto rocznej prenumeraty i ceny jednostkowej pojedynczego egzemplarza numeru (wydania) na
wyodrębniony tytuł w ten sposób, iż przewidziane w załączniku nr 2 do umowy ceny jednostkowe
dotyczące tytułu prasowego, z którego następuje wyodrębnienie, ulegną podziałowi w proporcji
uzgodnionej między Wykonawcą a Zamawiającym z uwzględnieniem odpowiednio ceny
jednostkowej brutto za prenumeratę roczną i ceny jednostkowej pojedynczego egzemplarza
numeru (wydania) wyodrębnionego tytułu, proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nastąpi
wyodrębnienie, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczony został
ostatni egzemplarz tytułu prasowego przed wyodrębnieniem, wraz z odpowiednią zmianą ceny
jednostkowej brutto rocznej prenumeraty i ceny jednostkowej brutto pojedynczego egzemplarza
numeru (wydania) tytułu prasowego, pod warunkiem niezmienności wartości całkowitego
wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1 umowy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu przedmiotowego umowy w związku z
połączeniem się tytułów prasowych wskazanych w załączniku nr 1 do umowy w jeden tytuł wraz z
jednoczesną możliwością proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1
umowy, w wysokości uzgodnionej między Wykonawcą a Zamawiającym i dokonanej z
uwzględnieniem cen jednostkowych brutto za prenumeratę roczną i cen jednostkowych brutto
pojedynczych egzemplarzy numerów (wydań) poszczególnych tytułów prasowych podlegających
połączeniu, wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, oraz ceny jednostkowej brutto za roczną
prenumeratę, ceny jednostkowej pojedynczego egzemplarza numeru (wydania) tytułu prasowego
powstałego w wyniku połączenia tych tytułów, proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których
nastąpi połączenie, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały
dostarczone ostatnie egzemplarze tytułów prasowych przed połączeniem, wraz z odpowiednią
zmianą ceny jednostkowej brutto rocznej prenumeraty i ceny jednostkowej brutto pojedynczego
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egzemplarza numeru (wydania) tytuły prasowego, pod warunkiem niezmienności wartości
całkowitego wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1 umowy.
6. Postanowienia ust. 5 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku zmiany zakresu
przedmiotowego umowy w związku z połączeniem się tytułu prasowego wskazanego
w załączniku nr 1 do umowy z innym tytułem niewskazanym w tym załączniku,
z jednoczesną możliwością proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia, o którym mowa
w § 6 ust. 1 umowy, pod warunkiem, że cena jednostkowa brutto za roczną prenumeratę oraz cena
jednostkowa brutto pojedynczego egzemplarza numeru (wydania) tytułu prasowego powstałego w
wyniku połączenia nie przekroczy odpowiednio sumy cen jednostkowych brutto za roczną
prenumeratę oraz cen jednostkowych brutto pojedynczych egzemplarzy numerów (wydań) tytułów
prasowych podlegających połączeniu. Warunku dotyczącego niezmienności wartości całkowitego
wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1 umowy nie stosuje się.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany nazwy dostarczanego tytułu prasowego lub zmiany
określonego w umowie cyklu wydawniczego tytułu prasowego, w przypadku zmiany nazwy lub
częstotliwości jego ukazywania się przez wydawcę, pod warunkiem zachowania obowiązującej
ceny brutto rocznej prenumeraty, wskazanej w załączniku nr 2 do umowy, oraz bez zmiany
wartości całkowitego wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1 umowy.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany podwykonawcy oraz części zamówienia wykonywanej
przez podwykonawcę, wskazanych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy,
pod warunkiem, że zmiana w tym zakresie nie spowoduje zmiany wartości całkowitego
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, oraz zmian cen jednostkowych brutto rocznej
prenumeraty tytułów prasowych przewidzianych w załączniku nr 2 do umowy oraz nie spowoduje
zmiany zakresu ilościowego dostaw w ramach umowy. Postanowienia niniejszego ustępu mają
odpowiednie zastosowanie w sytuacji, gdyby na etapie realizacji umowy Wykonawca chciał
wprowadzić podwykonawcę.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§13
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień
publicznych, Kodeks cywilny oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem umowy.
2. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
3. W przypadku gdy zgodnie z umową wymagane jest doręczenie drugiej Stronie oświadczenia w
formie pisemnej, przesyłkę awizowaną dwukrotnie uważa się za doręczoną w dniu, w którym upłyną
termin drugiego awizowania.
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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 1 - Szczegółowy wykaz prenumerowanych tytułów czasopism zagranicznych wraz z ilością dostarczanych
egzemplarzy
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
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Załącznik nr 4b
do SWZ

Zamówienie - część II
Projektowane postanowienia umowne
UMOWA n r ........................
zawarta w Warszawie, w d n iu
roku pomiędzy:
Skarbem Państwa - Naczelnym Sądem Administracyjnym z siedzibą w Warszawie (00-011) przy
ul. G.P. Boduena 3/5, NIP 525-15-68-048, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
a
............................................................................................................, zwanym
„W ykonawcą”, reprezentowanym przez:

w

dalszej

części

umowy

- zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Prenumeratę prasy
polskiej w wersji papierowej i elektronicznej oraz czasopism zagranicznych w wersji papierowej na 2022
r.”, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zawarto umowę o następującej
treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§1

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa prenumeraty prasy polskiej w wersji elektronicznej
poprzez udzielenie Zamawiającemu nieograniczonego dostępu do pełnych wersji poszczególnych
numerów (wydań) elektronicznych tytułów prasowych w asortymencie i ilościach wskazanych w
załączniku nr 1 do umowy, od pierwszego do ostatniego numeru (wydania) za 2022 rok.

TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI UMOWY

§2
1. Wykonawcza zobowiązany jest udostępniać wersję elektroniczną tytułów prasowych objętych
umową w okresie od dnia 8 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Numery (wydania) poszczególnych tytułów prasowych objętych niniejszą umową będą
udostępniane niezwłocznie po ich publikacji na stronie wydawcy, jednak nie później niż do godziny
8:00 rano dnia, w którym ukazują się aktualne papierowe wydania poszczególnych tytułów
prasowych objętych przedmiotem umowy, w formie i zawartości, w jakiej zostały opublikowane przez
wydawcę.
3. Prenumerata prasy polskiej w wersji elektronicznej polega na udostępnianiu uprawnionym
użytkownikom tytułów prasowych, która umożliwi pobieranie i odczytywanie tytułów prasowych za
pomocą przydzielonych przez Wykonawcę kont użytkowników, do których możliwe będzie
logowanie się za pomocą loginów i haseł, za pośrednictwem strony internetowej lub
oprogramowania służącego do pobierania z serwerów wydawcy i odczytywania elektronicznych
numerów (wydań) poszczególnych tytułów prasowych w zakresie określonym umową. Pod pojęciem
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

oprogramowania służącego do pobierania z serwerów wydawcy i odczytywania elektronicznych
numerów (wydań) poszczególnych tytułów prasowych w zakresie określonym umową należy
rozumieć dedykowane do tego celu aplikacje na komputer dla systemu Windows oraz Mac oraz
aplikacje mobilne dla urządzeń przenośnych dla systemów Android oraz IOS. Oprogramowanie
powinno umożliwiać pobieranie i odczytywanie w jednym miejscu wszystkich tytułów prasowych
zamówionych przez Zamawiającego dla użytkownika bez konieczności kilkurazowego wpisywania
loginu i hasła w celu uzyskania dostępu do każdego tytułu prasowego osobno.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do prasy polskiej w wersji
elektronicznej za pomocą oprogramowania, o którym mowa w ust. 3, dla co najmniej 7
użytkowników.
Pobieranie i odczytywanie tytułów prasowych w wersji elektronicznej będzie się odbywać przez
uprawnionego użytkownika poprzez istniejące łącze internetowe z nieograniczoną liczbą wejść.
Zamawiający przekaże Wykonawcy adresy poczty elektronicznej użytkowników uprawnionych do
dostępu do zamówionego tytułu prasowego, w przypadku gdy będzie to niezbędne do uruchomienia
danego dostępu.
W przypadku opisanym w ust. 6, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany użytkownika
wybranego tytułu prasowego wraz z przeniesieniem na nowego użytkownika uprawnień do
korzystania z dostępu w zakresie określonym w § 1 umowy, pozostającym do końca okresu
wskazanego w ust. 1, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy. Zmiana
użytkownika nie wymaga zgody Wykonawcy i nastąpi od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym dokonano powiadomienia Wykonawcy o tej zmianie. Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania w tym terminie danych dostępowych dla nowego użytkownika.
Powiadomienie o zmianie użytkownika może być złożone mailowo przez przedstawiciela
Zamawiającego uprawnionego do bezpośrednich kontaktów i nadzoru nad prawidłowym
wykonywaniem umowy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 umowy.
Wykonawca oświadcza, że na podstawie stosownych umów z wydawcami jest uprawniony do
tworzenia i rozpowszechniania, na zasadach określonych umową, wersji elektronicznych tytułów
prasowych oraz dostępów do serwisów internetowych, będących przedmiotem umowy.
W przypadku dostępu za pomocą oprogramowania służącego do pobierania z serwerów wydawcy i
odczytywania elektronicznych numerów (wydań) poszczególnych tytułów prasowych w zakresie
określonym umową, Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do korzystania i udzielania licencji
na korzystanie z tego oprogramowania.
W przypadku dostępu za pomocą oprogramowania służącego do pobierania z serwerów wydawcy i
odczytywania elektronicznych numerów (wydań) poszczególnych tytułów prasowych w zakresie
określonym umową, Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji w okresie trwania
prenumeraty na korzystanie w celu zgodnym z umową z tego oprogramowania. Szczegółowe
warunki licencji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę stanowią załącznik nr 3 do umowy.
Udzielona licencja będzie miała charakter licencji użytkownika końcowego (end-user), tj. na
podstawie której Zamawiający nie nabywa praw do przystosowania, rozpowszechniania,
odsprzedaży lub udzielania dalszych sublicencji.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu
niewyłącznej licencji do oprogramowania na następujących polach eksploatacji:
1) instalowanie oprogramowania na wybranych stacjach roboczych w siedzibie Zamawiającego,
komputerach przenośnych lub urządzeniach mobilnych w miejscu przebywania użytkownika, z
ograniczeniem do równoczesnej instalacji oprogramowania na dwóch urządzeniach dla jednego
użytkownika;
2) pobieranie i odczyt tytułów prasowych w wersji elektronicznej;
3) prawo do pobierania aktualizacji oprogramowania;
4) zapisywanie/drukowanie fragmentów tekstu artykułów prasowych.
Wykonawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji zawartych
w elektronicznych wydaniach tytułów prasowych, których pobieranie i odczytywanie umożliwia
Zamawiającemu, ani za naruszenia praw lub dóbr osobistych osób trzecich będące skutkami
rozpowszechniania tych publikacji.
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WARUNKI DOTYCZĄCE PRENUMERATY
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach
związanych z wykonywaniem umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie
Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin lub zakres dostępu.
2. W ykonawca jest zobowiązany przekazać mailowo Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni, wszelkie informacje związane ze zmianami w zakresie realizowanej prenumeraty
poszczególnych tytułów prasowych, w tym m.in. informację o zaprzestaniu wydawania tytułu przez
wydawcę, zmianie nazwy tytułu prasowego, połączeniu lub wyodrębnieniu tytułów prasowych,
zmianie cyklu wydawniczego.
3. Przez
cały
okres
obowiązywania
umowy Zamawiający
ma prawo
do
rezygnacji
z poszczególnych tytułów prasowych lub zmniejszenia ilości zamówionych prenumerat tytułów,
jeżeli ich dostawa stała się zbędna dla Zamawiającego, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.
4. Rezygnacja lub zmniejszenie ilości zamówionych prenumerat tytułów prasy codziennej
obowiązywać będzie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgłoszono
rezygnację.
5. Oświadczenie Zamawiającego w sprawie rezygnacji lub zmniejszenia ilości zamówionych tytułów
prasowych, o którym mowa w ust 3, nie wymaga zgody Wykonawcy i może być złożone mailowo
przez przedstawiciela Zamawiającego uprawnionego do bezpośrednich kontaktów i nadzoru nad
prawidłowym wykonywaniem umowy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 umowy.
6. Niezależnie od postanowień § 11 ust. 3-6 umowy, Zamawiający gwarantuje realizację umowy na
poziomie nie niższym niż 85% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5
ust. 1 umowy, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dochodzenie realizacji umowy na
poziomie wyższym, ani prawo do dochodzenia odszkodowań lub innych należności z tytułu
rezygnacji lub zmniejszenia przez Zamawiającego ilości zamówionych prenumerat tytułów
prasowych w zakresie objętym wskazanym limitem.

PRAWO REKLAMACJI
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej
z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami, rzetelnie i terminowo, mając na względzie ochronę
interesów Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby przy użyciu stosowanych przez
niego narzędzi informatycznych uzyskać możliwie najwyższą jakość graficzną elektronicznych
numerów (wydań) poszczególnych tytułów prasowych.
3. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że wytworzenie wersji elektronicznej tytułu prasowego,
może z obiektywnych przyczyn o charakterze technicznym, powodować obniżenie - w stosunku do
wydania papierowego - jakości graficznej niektórych materiałów zamieszczonych w tytułach
prasowych udostępnianych w ramach umowy.
4. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie dostępu do elektronicznych tytułów prasowych objętych
umową, w tym w szczególności brak dostępu do całego tytułu lub jego poszczególnych numerów
(wydań) albo ograniczenie tego dostępu, problemy z odczytem lub logowaniem, będą zgłaszane
niezwłocznie w dniu stwierdzenia nieprawidłowości, jednak nie później niż w następnym dniu
roboczym.
5. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć otrzymaną reklamację niezwłocznie i uzupełnić przyznane
dostępy albo wyjaśnić i rozwiązać problemy z dostępem lub odczytem prasy elektronicznej, do
końca dnia, w którym nastąpiło mailowe powiadomienie, lub wyjaśnić przyczyny zwłoki w
zapewnieniu dostępu.
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6. W przypadku braku dostępu do elektronicznego tytułu prasowego albo do numeru (wydania) takiego
tytułu prasowego z przyczyn leżących po stronie wydawcy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu
w terminie 7 dni od daty przywrócenia dostępu dokument wystawiony przez wydawcę,
potwierdzający, że brak dostępu elektronicznego do tytułu prasowego nastąpił z przyczyn leżących
po jego stronie, pod rygorem uznania przez Zamawiającego, że przyczyny braku dostępu leżą po
stronie Wykonawcy.
7. Jeżeli brak dostępu elektronicznego do tytułu prasowego będzie trwać nieprzerwanie dłużej niż 3
dni,
Wykonawca
pomniejszy
swoje
wynagrodzenie
proporcjonalnie
do
liczby
dni,
w których Zamawiający nie posiadał dostępu.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI
§5
Całkowite wynagrodzenie za realizację umowy nie przekroczy kw o ty..................................... zł brutto
(słownie: ........................................................................ ) i zostało ono ustalone na podstawie oferty
Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
2.
Ceny jednostkowe brutto prenumerat rocznych są stałe, z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 36 umowy.
3. Wynagrodzenie i ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują wszelkie koszty
związane z realizacją umowy, w tym opłaty, takie jak cła i podatki (w tym podatek od towarów i
usług), koszty dostawy (w tym wynagrodzenie za udzielenie licencji na korzystania z
oprogramowania, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy) oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy.
4. Płatność za przedmiot umowy następować będzie w cyklach miesięcznych, po zakończeniu
każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury.
5. Wykonawca obliczy wartość należnego wynagrodzenia, tj. kwotę faktury, na podstawie
wskazanych w ofercie cen jednostkowych brutto za roczną prenumeratę poszczególnych tytułów
prasowych w wersji elektronicznej, w proporcji wynikającej z ilości faktycznie udostępnionych
egzemplarzy poszczególnych tytułów oraz okresu, na jaki Wykonawca faktycznie udzielił prawa
dostępu do tych tytułów prasowych w wersji elektronicznej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 7 umowy.
6. Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy za zapewnienie dostępu do elektronicznych numerów
(wydań) poszczególnych tytułów prasowych w danym okresie rozliczeniowym, bez względu na
fakt, czy zostały one faktycznie pobrane przez użytkowników.
7. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę „z dołu".
8. Do każdej faktury zostanie dołączona zbiorcza specyfikacja zawierająca dane dotyczące ilości
faktycznie udostępnionych egzemplarzy poszczególnych tytułów prasowych w wersji
elektronicznej wraz ich ceną jednostkową. W ramach możliwości informacje znajdujące się na
zbiorczej specyfikacji dostaw mogą zostać zmieszczone na fakturze.
9. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury elektronicznej powinna być ona
ustruktu ryżowa na i przekazana Zamawiającemu za pomocą Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), o której mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666).
10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy jest rachunkiem
umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności oraz znajduje się w
elektronicznym wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej.
11. Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku prowadzącym rachunek
Zamawiającego.
12. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami
umowy, zapłata należności zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego
1.
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faktury korygującej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu
opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z danej faktury.
ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§6
1.

Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego terminu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w całości albo w części, ze skutkiem natychmiastowym
w sytuacji, gdy:
1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z jej postanowieniami
i pomimo wezwania go przez Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji;
2) w przypadku 4-krotnego stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy w
sposób nienależyty lub niezgodnie z umową;
3) Wykonawca pozostaje w zwłoce z udostępnieniem tytułu przez okres przekraczający
5 dni;
4) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, wszczęte zostało wobec niego
postępowanie
likwidacyjne,
został
wydany
nakaz
zajęcia
majątku
Wykonawcy
w zakresie uniemożliwiającym wykonanie umowy.
3. Odstąpienie od umowy staje się skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie.
4. W przypadku odstąpienia od części umowy:
1) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy;
2) całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu.
KARY UMOWNE
§7
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, które w jego imieniu realizują
umowę na rzecz Zamawiającego, w szczególności za swoich pracowników i podwykonawców, tak
jak za działania i zaniechania własne.
2. W przypadku zwłoki w załatwieniu reklamacji dotyczącej dostępu do całego tytułu prasy
elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za każdy brak
dostępu do danego tytułu prasowego w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki. W pozostałym
przypadkach dotyczących dostępu do danego numeru (wydania) tytułu prasowego - w wysokości
10 zł za każdy brakujący dostęp do numeru (wydania) danego tytułu prasowego, za każdy dzień
zwłoki. Zapłata kary umownej nie zwalnia z obowiązku zapewnienia dostępu.
3. Wykonawca nie odpowiada za problemy z dostępnością wynikłe z winy wydawcy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10%
wartości całkowitego wynagrodzenia określonej w § 5 ust. 1 umowy.
5. Strony ustalają, że kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy, na podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku braku
możliwości dokonania potrącenia przez Zamawiającego, bez względu na przyczynę, zapłata kar
umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej.
6. Na zasadach ogólnych Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary
umowne.
7. Kary umowne naliczone na rzecz Zamawiającego podlegają sumowaniu przez cały okres realizacji
umowy. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć poziomu 20% wartości
całkowitego wynagrodzenia określonej w § 5 ust. 1, to jest kwoty .......... (w przypadku, gdy
wskazana wartość nie może być określona do pełnych groszy, Zamawiający wpisze podaną
wysokość zaokrągloną w dól).
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§8
Wykonawca 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 pozyskał w celu wpisania jej do
treści umowy. Wykonawca 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.

POSTANOWIENIA DODATKOWE
§9
1. Strony wyznaczają jako swoich przedstawicieli do bezpośrednich kontaktów i nadzoru nad
prawidłowym wykonywaniem umowy:
1) ze strony Zam aw iającego:........................................ , tel.:
, mail:
2) ze strony W ykonaw cy:................................... ,t e l. : ......................................, mail:
2.

Strony ustalają następujące adresy do doręczeń korespondencji:
1) dla Zamawiającego: Naczelny Sąd Administracyjny, ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011
Warszawa;
2) dla W ykonaw cy:..............................................................
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania się
o każdej zmianie osób i adresów wskazanych w ust. 1 i 2. W przypadku niepowiadomienia drugiej
Strony o zmianie swego adresu, korespondencję przesłaną na określone w ust. 1 i 2 adresy mailowe
lub adresy do doręczeń, każda ze Stron uzna za prawidłowo doręczoną. Każda ze Stron przejmuje
na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej
Stronie aktualnego adresu mailowego lub adresu do doręczeń.
SIŁA WYŻSZA

§10
1. Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia przez Stronę
lub Strony, występujące po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie lub należyte wykonanie
przez Stronę obowiązków umownych lub ich części, którego skutkom Strona nie mogła zapobiec
lub których nie mogła przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w
szczególności działania mające na celu przeciwdziałanie CON/ID-19.
2. Jeżeli siła wyższa uniemożliwi Stronie - częściowo lub w całości - wykonanie lub należyte wykonanie
zobowiązań wynikających z umowy, to:
1) Strona ta niezwłocznie, najszybciej jak to będzie możliwe, powiadomi na piśmie drugą Stronę o
powstaniu tego zdarzenia i na bieżąco będzie ją informować o istotnych faktach mających
wpływ na jego przebieg, w tym w szczególności poinformuje o przewidywanym terminie
podjęcia wykonywania zobowiązań umownych i terminie ich zakończenia, podając szczegóły
dotyczące zaistnienia siły wyższej oraz w miarę możliwości przedstawiając dokumentację w tym
zakresie. Brak takiego zawiadomienia oznaczać będzie, że siła wyższa nie istniała ze
wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która nie dokona zawiadomienia;
2) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia w celu zapobieżenia lub
zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na przedmiot umowy;
3) po zakończeniu działania siły wyższej, Strona tak szybko, jak to będzie możliwe, przystąpi do
wykonywania obowiązków umownych lub ich kontynuacji, a także niezwłocznie rozpocznie
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usuwanie skutków tego zdarzenia, chyba że Strony wspólnie określą inny sposób
postępowania.
3. W przypadku wystąpienia siły wyższej definitywnie uniemożliwiającej kontynuację wykonywania
przedmiotu umowy zgodnie z umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma realizację umowy a
Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do
stanu faktycznie zrealizowanych dostaw.
ZMIANA UMOWY

§11
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przypadki opisane w § 2 ust. 7, § 3 ust 3-5 oraz w § 9 ust. 3 zdanie pierwsze umowy nie stanowią
jej zmiany i nie wymagają sporządzenia aneksu.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu przedmiotowego umowy w związku z
zaprzestaniem
wydawania udostępnianego tytułu
prasowego przez wydawcę wraz
z jednoczesną proporcjonalną zmianą wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w ten
sposób, iż wynagrodzenie za prenumeratę roczną ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby
miesięcy, w których tytuł prasowy nie będzie udostępniany, począwszy od miesiąca następującego
po miesiącu, w którym udostępniany został ostatni numer (wydanie) tego tytułu prasowego.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu przedmiotowego umowy w związku z
wyodrębnieniem przez wydawcę nowego tytułu prasowego z innego tytułu prasowego wskazanego
w załączniku nr 1 do umowy wraz z jednoczesnym proporcjonalnym podziałem ceny jednostkowej
brutto rocznej prenumeraty na wyodrębniony tytuł w ten sposób, iż przewidziana w załączniku nr
2 do umowy cena jednostkowa dotycząca tytułu prasowego, z którego następuje wyodrębnienie,
ulegnie podziałowi w proporcji uzgodnionej między Wykonawcą a Zamawiającym z
uwzględnieniem ceny jednostkowej brutto za prenumeratę roczną wyodrębnionego tytułu,
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nastąpi wyodrębnienie, począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym udostępniony został ostatni numer (wydanie) tytułu
prasowego przed wyodrębnieniem, wraz z odpowiednią zmianą ceny jednostkowej brutto rocznej
prenumeraty tytułu prasowego, pod warunkiem niezmienności wartości całkowitego
wynagrodzenia określonej w § 5 ust. 1 umowy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu przedmiotowego umowy w związku z
połączeniem się tytułów prasowych wskazanych w załączniku nr 1 do umowy w jeden tytuł wraz z
jednoczesną możliwością proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1
umowy, w wysokości uzgodnionej między Wykonawcą a Zamawiającym i dokonanej z
uwzględnieniem cen jednostkowych brutto za prenumeratę roczną tytułów prasowych
podlegających połączeniu, wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, oraz ceny jednostkowej
brutto za roczną prenumeratę tytułu prasowego powstałego w wyniku połączenia tych tytułów,
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nastąpi połączenie, począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zostały udostępnione ostatnie numery (wydania) tytułów
prasowych przed połączeniem, wraz z odpowiednią zmianą ceny jednostkowej brutto rocznej
prenumeraty tytuły prasowego, pod warunkiem niezmienności wartości całkowitego
wynagrodzenia określonej w § 5 ust. 1 umowy.
6. Postanowienia ust. 5 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku zmiany zakresu
przedmiotowego umowy w związku z połączeniem się tytułu prasowego wskazanego
w załączniku nr 1 do umowy z innym tytułem niewskazanym w tym załączniku,
z jednoczesną możliwością proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia, o którym mowa
w § 5 ust. 1 umowy, pod warunkiem, że cena jednostkowa brutto za roczną prenumeratę tytułu
prasowego powstałego w wyniku połączenia nie przekroczy sumy cen jednostkowych brutto za
roczną prenumeratę tytułów prasowych podlegających połączeniu. Warunku dotyczącego
niezmienności wartości całkowitego wynagrodzenia określonej w § 5 ust. 1 umowy nie stosuje się.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany nazwy dostarczanego tytułu prasowego lub zmiany
określonego w umowie cyklu wydawczego tytułu prasowego, w przypadku zmiany nazwy lub
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częstotliwości jego ukazywania się przez wydawcę, pod warunkiem zachowania obowiązującej
ceny brutto rocznej prenumeraty, wskazanej w załączniku nr 2 do umowy, oraz bez zmiany
wartości całkowitego wynagrodzenia określonej w § 5 ust. 1 umowy.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany podwykonawcy oraz części zamówienia wykonywanej
przez podwykonawcę, wskazanych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy,
pod warunkiem, że zmiana w tym zakresie nie spowoduje zmiany poziomu całkowitego
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, oraz zmian cen jednostkowych brutto rocznej
prenumeraty tytułów prasowych przewidzianych w załączniku nr 2 do umowy oraz nie spowoduje
zmiany zakresu ilościowego dostaw w ramach umowy. Postanowienia niniejszego ustępu mają
odpowiednie zastosowanie w sytuacji, gdyby na etapie realizacji umowy Wykonawca chciał
wprowadzić podwykonawcę.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§12
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień
publicznych, Kodeks cywilny oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem umowy.
2. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
3. W przypadku gdy zgodnie z umową wymagane jest doręczenie drugiej Stronie oświadczenia w
formie pisemnej, przesyłkę awizowaną dwukrotnie uważa się za doręczoną w dniu, w którym upłyną
termin drugiego awizowania.
4. Ewentualne spory, mogące wyniknąć z tytułu 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 1 - Szczegółowy wykaz prenumerowanych tytułów czasopism zagranicznych wraz z ilością
dostarczanych egzemplarzy
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 3 - Szczegółowe warunki licencji oprogramowania służącego do pobierania z serwerów wydawcy i
odczytywania elektronicznych numerów (wydań) poszczególnych tytułów prasowych
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Załącznik nr 4c
do SWZ
Zamówienie - część III
Projektowane postanowienia umowne
UMOWA n r ........................
zawarta w Warszawie, w d n iu
roku pomiędzy:
Skarbem Państwa - Naczelnym Sądem Administracyjnym z siedzibą w Warszawie (00-011) przy
ul. G.P. Boduena 3/5, NIP 525-15-68-048, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
a
............................................................................................................, zwanym
„W ykonawcą”, reprezentowanym przez:

w

dalszej

części

umowy

- zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”.
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Prenumeratę prasy
polskiej w wersji papierowej i elektronicznej oraz czasopism zagranicznych w wersji papierowej na 2022
r.”, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zawarto umowę o następującej
treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§1
1.

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa czasopism zagranicznych w wersji papierowej,
w formie rocznej prenumeraty wszystkich numerów (wydań) poszczególnych tytułów na rok 2022.
2. Szczegółowy wykaz prenumerowanych tytułów czasopism zagranicznych wraz z ilością
dostarczanych egzemplarzy stanowi załącznik nr 1 do umowy.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

§2
1.
2.
3.

4.
5.

Umowa będzie realizowana w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem
§ 3 ust. 1-2 umowy.
Czasopisma zagraniczne dostarczane będą przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko, do Biblioteki
Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 w Warszawie.
Numery (wydania) poszczególnych tytułów czasopism zagranicznych objętych niniejszą umową
będą dostarczane niezwłocznie po ich wydaniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania przez Wykonawcę od wydawcy.
W przypadku dni wolnych od pracy czasopisma dostarczane będą w pierwszym dniu roboczym
następującym po tych dniach.
Zamawiający dopuszcza możliwość jednorazowych zmian miejsca i terminu dostawy, o czym
Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
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WARUNKI DOSTAW I PRENUMERATY
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszystkie numery (wydania)
poszczególnych tytułów czasopism zagranicznych objętych niniejszą umową, nawet jeśli ukażą się
po dniu 31 grudnia 2022 r.
2. Dostawa numerów (wydań) czasopism, o których mowa w ust. 1 umowy, powinna nastąpić nie
później niż do dnia 28 lutego 2023 r.
3. Poszczególne wydania tytułów czasopism zagranicznych objętych umową będą dostarczane wraz
ze wszystkimi dodatkami załączanymi przez wydawcę do danego numeru, a w szczególności
płytami CD, CD-ROM, DVD, itd., standardowo załączanymi do danego numeru lub prenumeraty.
4. Do każdorazowej dostawy Wykonawca dołącza specyfikację dostawy zawierającą wykaz tytułów
czasopism zagranicznych z podaniem liczby dostarczonych egzemplarzy.
5. Zamówione czasopisma zagraniczne winny być dostarczane w nienaruszonych opakowaniach,
odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniami oraz wpływem czynników atmosferycznych.
6. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach
związanych z wykonywaniem umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie
Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin lub zakres dostaw.
7. Wykonawca jest zobowiązany przekazać mailowo Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni, wszelkie informacje związane ze zmianami w zakresie realizowanej prenumeraty
poszczególnych tytułów czasopism zagranicznych, w tym m.in. informację o zaprzestaniu
wydawania tytułu przez wydawcę, zmianie nazwy tytułu wydawniczego, połączeniu lub
wyodrębnieniu tytułów wydawniczych, zmianie cyklu wydawniczego.
PRAWO REKLAMACJI
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej
z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami, rzetelnie i terminowo, mając na względzie ochronę
interesów Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania tytułów czasopism zagranicznych zgodnie ze
specyfikacją dostawy, kompletnych, bez wad i uszkodzeń.
3. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzania zgodności dostarczonych tytułów czasopism
zagranicznych ze specyfikacją dostawy, a w razie stwierdzenia braku numeru jakiegoś tytułu
czasopisma zagranicznego, który został już wydany i powinien zostać dostarczony Zamawiającemu
zgodnie z § 2 ust. 3 umowy, stwierdzenia niezgodności dostarczonych tytułów czasopism
zagranicznych ze specyfikacją dostawy lub stwierdzenia, że dostarczone egzemplarze są wadliwe,
uszkodzone lub niekompletne, do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wadliwej dostawie.
4. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć otrzymaną reklamację niezwłocznie i uzupełnić dostawę
lub wymienić wadliwy, uszkodzony lub niekompletny egzemplarz na nowy, do końca dnia, w którym
nastąpiło mailowe powiadomienie, lub wyjaśnić przyczyny zwłoki w dostawie.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI
§5
1. Tytułem wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci W ykonawcy kwotę
.......................... zł brutto (słownie: ............................................................................... ), która została
ustalona na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, z zastrzeżeniem
§ 6 ust. 1.
2. Ceny jednostkowe brutto prenumerat rocznych i numerów poszczególnych tytułów czasopism
zagranicznych w okresie obowiązywania umowy są stałe, z zastrzeżeniem postanowień § 12
ust. 3-7 umowy.
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3. Wynagrodzenie i ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują wszelkie koszty związane
z realizacją umowy, w tym opłaty, takie jak cła i podatki (w tym podatek od towarów i usług), koszty
dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu) oraz wszelkie inne koszty
Wykonawcy.
4. Zapłata należności, o której mowa w ust. 1, nastąpi, w formie przedpłaty, na rachunek Wykonawcy
n r .................................................., w terminie 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury, po podpisaniu umowy.
5. W fakturze, o której mowa w ust. 4, określona zostanie liczba zamawianych tytułów czasopism
zagranicznych, ceny jednostkowe brutto ich rocznej prenumeraty oraz łączna kwota do zapłaty.
6. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy jest rachunkiem
umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności oraz znajduje się
w elektronicznym wykazie podmiotów N/AT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej.
7. Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku prowadzącym rachunek
Zamawiającego.
8. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury elektronicznej powinna być ona
ustrukturyzowana i przekazana Zamawiającemu za pomocą Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), o której mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666).
9. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami
umowy, zapłata należności zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury
korygującej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu opóźnienia w
zapłacie należności wynikającej z danej faktury.

§6
1. Ostateczna wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu
umowy ustalona zostanie, z zastrzeżeniem ust. 2, na podstawie cen jednostkowych brutto
pojedynczych numerów (wydań) danych tytułów czasopism zagranicznych, określonych w
załączniku nr 2 do umowy, oraz faktycznej ilości dostarczonych egzemplarzy tych tytułów.
2. Suma cen jednostkowych brutto wszystkich numerów (wydań) wydanych w ramach danego tytułu
czasopisma zagranicznego i dostarczonych Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy nie może
przekroczyć ceny jednostkowej brutto prenumeraty rocznej tego tytułu określonej w załączniku nr 2
do umowy.
3. Łączna wysokość wynagrodzenia W ykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może
przekroczyć kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy.
4. Wykonawca, w terminie do dnia 2 marca 2023 r., wystawi fakturę korygującą, rozliczającą faktycznie
wykonane dostawy z uwzględnieniem dostawy tytułów, o których mowa w § 3 ust. 1-2 umowy, oraz
dokona zwrotu ewentualnej nadpłaty.
5. Za datę dokonania zwrotu nadpłaty przez Wykonawcę uznaje się datę złożenia polecenia przelewu
w banku prowadzącym rachunek Wykonawcy.
6. Postanowienia § 5 ust. 8 umowy stosuje się odpowiednio do elektronicznej faktury korygującej.

ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§7
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego terminu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w całości albo w części, ze skutkiem natychmiastowym
w sytuacji, gdy:
1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z jej postanowieniami
i pomimo wezwania go przez Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji;
1.
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2) ilość reklamacji związanych z wadliwą dostawą przekroczy 4 w okresie jednego kwartału lub gdy
Wykonawca więcej niż 3-krotnie nie zareaguje na reklamację Zamawiającego;
3) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, wszczęte zostało wobec niego
postępowanie
likwidacyjne,
został
wydany
nakaz
zajęcia
majątku
Wykonawcy
w zakresie uniemożliwiającym wykonanie umowy.
3. Odstąpienie od umowy staje się skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca 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.

KARY UMOWNE

§8
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, które w jego imieniu realizują
umowę na rzecz Zamawiającego, w szczególności za swoich pracowników i podwykonawców, tak
jak za działania i zaniechania własne.
2. W przypadku zwłoki w załatwieniu reklamacji Wykonawca zobowiązany jest zapłacić
Zamawiającemu karę umowną za każdy brakujący egzemplarz numeru (wydania) danego tytułu
czasopisma zagranicznego w wysokości 50% ceny jednostkowej brutto pojedynczego numeru
(wydania) tego tytułu za każdy dzień zwłoki. Zapłata kary umownej nie zwalnia W ykonawcy z
obowiązku dostarczenia brakującego numeru (wydania) tytułu czasopisma zagranicznego.
3. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z winy wydawcy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10%
wartości całkowitego wynagrodzenia określonej w § 5 ust. 1 umowy.
5. Na zasadach ogólnych Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary
umowne.
6. Kary umowne naliczone na rzecz Zamawiającego podlegają sumowaniu przez cały okres realizacji
umowy. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć poziomu 20% wartości
całkowitego wynagrodzenia określonej w § 5 ust. 1, to jest kwoty ............ (w przypadku, gdy
wskazana wartość nie może być określona do pełnych groszy, Zamawiający wpisze podaną
wysokość zaokrągloną w dół).
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§9
Wykonawca 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 pozyskał w celu wpisania jej do
treści umowy. Wykonawca 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.
POSTANOWIENIA DODATKOWE

§10
1. Strony wyznaczają jako swoich przedstawicieli do bezpośrednich kontaktów i nadzoru nad
prawidłowym wykonywaniem umowy:
1) ze strony Zam aw iającego:....................................... . tel.:................................... , mail:
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2) ze strony W ykonaw cy:................................... ,te l. :......................................, mail:
2.

3.

Strony ustalają następujące adresy do doręczeń korespondencji:
1) dla Zamawiającego: Naczelny Sąd Administracyjny, ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011
Warszawa;
2) dla W ykonaw cy:..............................................................
Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania się
o każdej zmianie osób i adresów wskazanych w ust. 1 i 2. W przypadku niepowiadomienia drugiej
Strony o zmianie swego adresu, korespondencję przesłaną na określone w ust. 1 i 2 adresy mailowe
lub adresy do doręczeń, każda ze Stron uzna za prawidłowo doręczoną. Każda ze Stron przejmuje
na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej
Stronie aktualnego adresu mailowego lub adresu do doręczeń.
SIŁA WYŻSZA
§11

1.

Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia przez Stronę
lub Strony, występujące po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie lub należyte wykonanie
przez Stronę obowiązków umownych lub ich części, którego skutkom Strona nie mogła zapobiec
lub których nie mogła przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w
szczególności działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19.
2. Jeżeli siła wyższa uniemożliwi Stronie - częściowo lub w całości - wykonanie lub należyte wykonanie
zobowiązań wynikających z umowy, to:
1) Strona ta niezwłocznie, najszybciej jak to będzie możliwe, powiadomi na piśmie drugą Stronę o
powstaniu tego zdarzenia i na bieżąco będzie ją informować o istotnych faktach mających
wpływ na jego przebieg, w tym w szczególności poinformuje o przewidywanym terminie
podjęcia wykonywania zobowiązań umownych i terminie ich zakończenia, podając szczegóły
dotyczące zaistnienia siły wyższej oraz w miarę możliwości przedstawiając dokumentację w tym
zakresie. Brak takiego zawiadomienia oznaczać będzie, że siła wyższa nie istniała ze
wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która nie dokona zawiadomienia;
2) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia w celu zapobieżenia lub
zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na przedmiot umowy;
3) po zakończeniu działania siły wyższej, Strona tak szybko, jak to będzie możliwe, przystąpi do
wykonywania obowiązków umownych lub ich kontynuacji, a także niezwłocznie rozpocznie
usuwanie skutków tego zdarzenia, chyba że Strony wspólnie określą inny sposób
postępowania.
3. W przypadku wystąpienia siły wyższej definitywnie uniemożliwiającej kontynuację wykonywania
przedmiotu umowy zgodnie z umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma realizację umowy a
Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty W ykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do
stanu faktycznie zrealizowanych dostaw.
ZMIANA UMOWY

§12
1. W szelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przypadki opisane w § 2 ust. 5 oraz w § 10 ust. 3 zdanie pierwsze umowy nie stanowią jej zmiany
i nie wymagają sporządzenia aneksu.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu przedmiotowego umowy w związku z
zaprzestaniem wydawania dostarczanego czasopisma zagranicznego przez wydawcę wraz z
jednoczesną proporcjonalną zmianą wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w ten
sposób, iż wynagrodzenie za prenumeratę roczną ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby
miesięcy, w których czasopismo zagraniczne nie będzie dostarczane, począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dostarczony został ostatni egzemplarz tego czasopisma.
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4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu przedmiotowego umowy w związku z
wyodrębnieniem przez wydawcę nowego tytułu czasopisma zagranicznego z innego tytułu
wskazanego w załączniku nr 1 do umowy wraz z jednoczesnym proporcjonalnym podziałem ceny
jednostkowej brutto rocznej prenumeraty i ceny jednostkowej pojedynczego egzemplarza numeru
(wydania) na wyodrębniony tytuł w ten sposób, iż przewidziane w załączniku nr 2 do umowy ceny
jednostkowe dotyczące tytułu czasopisma zagranicznego, z którego następuje wyodrębnienie,
ulegną podziałowi w proporcji uzgodnionej między Wykonawcą a Zamawiającym z
uwzględnieniem odpowiednio ceny jednostkowej brutto za prenumeratę roczną i ceny
jednostkowej
pojedynczego
egzemplarza
numeru
(wydania) wyodrębnionego tytułu,
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nastąpi wyodrębnienie, począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dostarczony został ostatni egzemplarz tytułu czasopisma
zagranicznego przed wyodrębnieniem, wraz z odpowiednią zmianą ceny jednostkowej brutto
rocznej prenumeraty i ceny jednostkowej brutto pojedynczego egzemplarza numery (wydania)
tytułu czasopisma zagranicznego, pod warunkiem niezmienności wartość całkowitego
wynagrodzenia określonej w § 5 ust. 1 umowy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu przedmiotowego umowy w związku z
połączeniem się tytułów czasopism zagranicznych wskazanych w załączniku nr 1 do umowy w
jeden tytuł wraz z jednoczesną możliwością proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia, o którym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, w wysokości uzgodnionej między Wykonawcą a Zamawiającym i
dokonanej z uwzględnieniem cen jednostkowych brutto za prenumeratę roczną i cen
jednostkowych brutto pojedynczych egzemplarzy numerów (wydań) poszczególnych tytułów
czasopism zagranicznych podlegających połączeniu, wskazanych w załączniku nr 2 do umowy,
oraz ceny jednostkowej brutto za roczną prenumeratę, ceny jednostkowej pojedynczego
egzemplarza numeru (wydania) tytułu czasopisma zagranicznego powstałego w wyniku
połączenia tych tytułów, proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nastąpi połączenie,
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały dostarczone ostatnie
egzemplarze tytułów czasopism zagranicznych przed ich połączeniem, wraz z odpowiednią
zmianą ceny jednostkowej brutto rocznej prenumeraty i ceny jednostkowej brutto pojedynczego
egzemplarza numeru (wydania) tytuły czasopisma zagranicznego, pod warunkiem niezmienności
poziomu całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
6. Postanowienia ust. 5 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku zmiany zakresu
przedmiotowego umowy w związku z połączeniem się tytułu czasopisma zagranicznego
wskazanego w załączniku nr 1 do umowy z innym tytułem niewskazanym w tym załączniku z
jednoczesną możliwością proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1
umowy, pod warunkiem, że cena jednostkowa brutto za roczną prenumeratę oraz cena
jednostkowa brutto pojedynczego egzemplarza numeru (wydania) tytułu czasopisma
zagranicznego powstałego w wyniku połączenia nie przekroczy odpowiednio sumy cen
jednostkowych brutto za roczną prenumeratę oraz cen jednostkowych brutto pojedynczych
egzemplarzy numerów (wydań) tytułów czasopism zagranicznych podlegających połączeniu.
Warunku dotyczącego niezmienności wartości całkowitego wynagrodzenia wskazanej w § 5 ust. 1
umowy nie stosuje się.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany nazwy dostarczanego tytułu czasopisma
zagranicznego lub zmiany określonego w umowie cyklu wydawniczego tytułu czasopisma
zagranicznego, w przypadku zmiany nazwy lub częstotliwości jego ukazywania się przez
wydawcę, pod warunkiem zachowania obowiązującej ceny brutto rocznej prenumeraty wskazanej
w załączniku nr 2 do umowy oraz bez zmiany wartości całkowitego wynagrodzenia wskazanej w §
5 ust. 1 umowy.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany podwykonawcy oraz części zamówienia wykonywanej
przez podwykonawcę, wskazanych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy,
pod warunkiem, że zmiana w tym zakresie nie spowoduje zmiany wartości całkowitego
wynagrodzenia wskazanej w § 5 ust. 1 umowy oraz zmian cen jednostkowych brutto rocznej
prenumeraty tytułów czasopism zagranicznych przewidzianych w załączniku nr 2 do umowy oraz
nie spowoduje zmiany zakresu ilościowego dostaw w ramach umowy. Postanowienia niniejszego
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ustępu mają odpowiednie zastosowanie w sytuacji, gdyby na etapie realizacji umowy Wykonawca
chciał wprowadzić podwykonawcę.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.

4.

5.

§ 13
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień
publicznych, Kodeks cywilny oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem umowy.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
W przypadku gdy zgodnie z umową wymagane jest doręczenie drugiej Stronie oświadczenia w
formie pisemnej, przesyłkę awizowaną dwukrotnie uważa się za doręczoną w dniu, w którym upłyną
termin drugiego awizowania.
Ewentualne spory, mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 1 - Szczegółowy wykaz prenumerowanych tytułów czasopism zagranicznych wraz z ilością dostarczanych
egzemplarzy
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
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Załącznik nr 5
doSW Z

Oświadczenie
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.)
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Na potrzeby prowadzonego przez Naczelny Sąd Administracyjny postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Prenumerata prasy polskiej w wersji papierowej i elektronicznej oraz czasopism
zagranicznych w wersji papierowej na 2022 rok”, nr sprawy: W AG.262.6.2021, oświadczam, co
następuje:
Ja/my* niżej podpisani:

(imię, nazwisko osoby/osób upoważnionych do reprezentacji)
działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)
Adres (siedziba):...............................................................................................................................................
NIP/PESEL, K R S /C E iD iG .................................................................................................................................
(w zależności od podmiotu)
1. Oświadczam, że ww. podmiot nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10 ustawy Prawo zam ówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.);
2. Oświadczam/-my,

że zachodzą

w

stosunku

do ww.

podmiotu

podstawy

wykluczenia

z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art......................... ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie w postępowaniu podstawę wykluczenia z postępowania spośród
wskazanych przez zamawiającego wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1
pkt 4, 8-10 Pzp)4.
Jednocześnie oświadczam, że na podstawie art. 110 ust. 2 Pzp w celu wykazania swojej
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia przedsięwziąłem następujące
środki („samooczyszczenie”):

4 Niepotrzebne skreślić
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3. Oświadczam/-my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne

z

prawdą

oraz

zostały

przedstawione

z

pełną

świadomością

konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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