
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.men.gov.pl (link:zamówienia publiczne)

Warszawa: Usługa druku i oprawy adaptacji podr ęczników szkolnych

dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych,  oraz ich

dystrybucja do szkół i instytucji wskazanych przez Zamawiaj ącego, nr

post ępowania DE-WZP.261.31.2015.BR

Numer ogłoszenia: 360406 - 2015; data zamieszczenia : 31.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Ministerstwo Edukacji Narodowej , al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa,

woj. mazowieckie, tel. 22 3474242, faks 22 6215010.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.men.gov.pl; bip.men.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Usługa druku i oprawy adaptacji podręczników

szkolnych dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, oraz ich dystrybucja do szkół i instytucji

wskazanych przez Zamawiającego, nr postępowania DE-WZP.261.31.2015.BR.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest usługa

druku i oprawy adaptacji podręczników szkolnych dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, oraz

dystrybucja do szkół i instytucji wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej SOPZ)

oraz Załączniku nr 2do SIWZ (Istotne postanowienia umowy, zwane dalej IPU)..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.82.40.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.
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II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

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

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

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 spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
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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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 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.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Termin wydruku i dystrybucji adaptacji podręczników - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Dla ważności jakichkolwiek zmian w niniejszej umowie i jej załącznikach, niezbędne jest zachowanie formy

pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartej umowy

w zakresie: 1) wydłużenia terminu dostarczenia adaptacji podręczników lub do szkół/instytucji znajdujących się

na terenie objętym zdarzeniem, w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń losowych, wynikających z działania

siły wyższej, np. klęsk żywiołowych, strajków, stanów nadzwyczajnych; 2) wydłużenia terminu dostarczenia

adaptacji podręczników do szkół/instytucji w razie wystąpienia obiektywnych okoliczności niezawinionych przez

Wykonawcę uniemożliwiających terminową realizację zadania; 3) zmiany przedmiotu zamówienia, jeżeli

konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa lub potrzeb Zamawiającego
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wynikających ze zdarzeń, które nastąpiły po zakończeniu postępowania i których nie mógł on z łatwością

przewidzieć; dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia dostosowująca przedmiot zamówienia do

zmienionych przepisów lub potrzeb Zamawiającego oraz zmiana pozostałej części umowy w zakresie w jakim

będzie stanowiła konsekwencję ww. zmiany przedmiotu zamówienia; 4) zmiany zapisów umowy związanych z

odpowiednią zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 5) powierzenia przez Wykonawcę realizacji

części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zadeklarował w ofercie realizację zamówienia bez udziału

podwykonawcy, jest uprawniony w trakcie realizacji zamówienia wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o

zmianę umowy w zakresie powierzenia części zamówienia podwykonawcy. Przepisy § 9 stosuje się

odpowiednio; 6) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego wiedzy i doświadczeniu Wykonawca, na

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, polegał, w celu wykazania spełniania warunku udziału w

postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie

postępowania o udzielenie zamówienia. Przepisy § 9 stosuje się odpowiednio; 7) zmian, których nie można z

łatwością przewidzieć w chwili zawierania umowy pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla

Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

bip.men.gov.pl (link:zamówienia publiczne)

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  w Ministerstwie Edukacji

Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok.

351 B).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  08.01.2016

godzina 12:00, miejsce: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, Sekretariat

Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 351 B).

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:  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: styczeń/luty 2016 r., zgodnie z poniższym: 1. Druk,

oprawa i dystrybucja poszczególnych adaptacji zlecane będą w następujący sposób:: 1) zlecenie nr 1: adaptacja

podręcznika do kl. I oraz zeszyt piktogramów do kl. I w nakładzie określonym w tabeli nr 1 SOPZ* (wysyłane

łącznie) - styczeń 2016 r.; 2) zlecenie nr 2: adaptacja podręcznika do kl. II do kształcenia zintegrowanego -

styczeń 2016 r. w nakładzie określonym w tabeli nr 1SOPZ* ; 3) zlecenie nr 3: adaptacja podręcznika do kl. II do

matematyki oraz zeszyt piktogramów do kl. II w nakładzie określonym w tabeli nr 1 SOPZ* (wysyłane łącznie)-

styczeń/luty 2016 r. 2. Terminy zleceń nr 1-3 mogą na siebie nachodzić. 3. Termin realizacji zamówienia: każde

ze zleceń zostanie zrealizowane w terminie do 21 dni (zależnie od terminu wskazanego przez Wykonawcę w

ofercie) od dnia zatwierdzenia harmonogramu (termin zatwierdzenia harmonogramu wynosi 2 dni robocze od

dnia zlecenia zamówienia). * Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia zamówienia zmniejszonego o nie

więcej niż 20 % wskazanego w SOPZ nakładu. W przypadku zmniejszenia nakładu Zamawiający zapłaci za

rzeczywiście wykonany zakres zamówienia a wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w tym
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odszkodowawcze..

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 Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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