
Warszawa: Usługi poligraficzne na rzecz Muzeum Sztu ki 

Nowoczesnej w Warszawie  

Numer ogłoszenia: 51510 - 2011; data zamieszczenia:  22.03.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie , ul. Pańska 3, 00-124 

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 596 40 32, 596 40 00, faks 022 596 40 22. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.artmuseum.pl 

• Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące dynamicznego 

systemu zakupów:  nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Muzeum. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Usługi poligraficzne na rzecz Muzeum 

Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

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

zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego, na podstawie pisemnych zleceń, 

odpowiednio do jego aktualnych potrzeb oraz zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia (dalej: SIWZ), zasadami sztuki drukarskiej, współczesnej wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi normami i przepisami, usług poligraficznych w zakresie druku plakatów, folderów, 

wizytówek i pocztówek promocyjnych (dalej łącznie: Druki, a każdy z nich osobno Druk) 

dotyczących działalności Zamawiającego, a mianowicie: a. usług drukowania Druków; b. usług 

związanych, które w zależności od rodzaju danego druku mogą obejmować: - Druk wraz z 

surowcem; - oprawę Druków (szycie, klejenie); - dokonywanie uzgodnień dotyczących przedmiotu 

zamówienia w siedzibie Zamawiającego. c. dostarczania Druków do siedziby Zamawiającego. 

Szczegółowy opis druków znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ pt. Opis Przedmiotu Zamówienia. 



Ilość Druków zamawianych w ramach poszczególnych zamówień realizacyjnych oraz poszczególne 

rodzaje Druków, będą wynikały z faktycznych potrzeb Zamawiającego zaistniałych w okresie 

obowiązywania umowy.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.80.00.00-2. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

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

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

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Przedstawienie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik 

nr 3 do SIWZ 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawcy 

wykażą, że: - wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usługi 

polegające na druku plakatów, pocztówek promocyjnych lub czasopism o wartości nie 

mniejszej niż 30 000 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto). 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  



o Przedstawienie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik 

nr 3 do SIWZ 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Przedstawienie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik 

nr 3 do SIWZ 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Przedstawienie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik 

nr 3 do SIWZ 

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

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

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

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 



• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

nie dotyczy 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

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

IV.3) ZMIANA UMOWY  

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy gdy nastąpią: - zmiany będące następstwem 

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy 

przez Zamawiającego, - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w 

szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia 

sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność 

zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie 

artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. W 



przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 

jej przedmiotu w sposób należyty. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, gdy nastąpi: - 

pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy; - pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; - konieczność zrealizowania projektu przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, 

dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, - odmienne od przyjętych w ofercie, 

dokumentacji projektowej lub technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie nie 

zinwentaryzowanych (nie ujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów; - konieczność 

zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze 

względu na zmiany obowiązującego prawa; - konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań 

osób trzecich nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili 

zawierania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkp I.1- 

I.5 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. Płatności - Zmiany terminów płatności 

wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne o ile nie 

spowodują konieczności zapłaty wykonawcy odsetek wyższych niż odsetki od lokat na rachunku 

bieżącym zamawiającego - Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności 

częściowych na rzecz wykonawcy d) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany 

umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana 

obowiązującej stawki VAT; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na 

rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 

projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; - rezygnacja przez Zamawiającego z 

realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy 

zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 

udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy 

planowanymi świadczeniami. - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 

koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. - wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny 

okres. - zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem 

faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh. 



IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.artmuseum.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  00-124 

Warszawa, ul. Pańska 3 - adres siedziby Zamawiającego. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub 

ofert:  30.03.2011 godzina 12:15, miejsce: 00-124 Warszawa, ul. Pańska 3 - adres siedziby 

Zamawiającego. 

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 

 
 


