
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.its.waw.pl 

 
Warszawa: Świadczenie usług drukowania książek, czasopism 

oraz materiałów edukacyjnych i reklamowych dla Instytutu 
Transportu Samochodowego. 

Numer ogłoszenia: 43221 - 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego , ul. Jagiellońska 80, 03-301 

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 43 85 400, faks 22 43 85 401. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.its.waw.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług drukowania 

książek, czasopism oraz materiałów edukacyjnych i reklamowych dla Instytutu Transportu 

Samochodowego.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

postępowania o udzielenie zamówienia jest świadczenie usług drukowania książek, czasopism oraz 

materiałów edukacyjnych i reklamowych dla Instytutu Transportu Samochodowego. Realizacja 

zamówienia obejmuje następujące zadania: Zadanie 1 -Druk Kwartalnika BRD - numer 1 Zadanie 2 

-Druk Kwartalnika BRD - numer 2 Zadanie 3 -Druk Kwartalnika BRD - numer 3 Zadanie 4 -Druk 

Kwartalnika BRD - numer 4 Zadanie 5 - Druk Kwartalnika BRD - numer 5 Zadanie 6 -Druk folderu 



dotyczącego Centrum Edukacji Zadanie 7 - Druk plakatu dotyczącego Centrum Edukacji Zadanie 8 

- Druk ulotki 1 dotyczącej Centrum Edukacji Zadanie 9 - Druk ulotki 2 dotyczącej Centrum Edukacji 

Zadanie 10 - Druk książki -Nauczyciel wychowania komunikacyjnego wobec współczesnych 

wyzwań i zagrożeń w ruchu drogowym, Zadanie 11 - Druk teczki Zadanie 12 - Druk folderu 

dotyczącego Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zadanie 13 - Druk 

książeczki policyjnej Zadanie 14 - Druk książki - Metodyka przeprowadzania badań 

psychologicznych w zakresie psychologii transportu. Zadanie 15 - Druk książki: Badania 

kwestionariuszowe w psychologii transportu. Monografia Zadanie 16 - Druk Okładek -Kwartalnik 

Transport Samochodowy - partia 1 Zadanie 17 - Druk Okładek -Kwartalnik Transport Samochodowy 

- partia 2 Zadanie 18 - Druk Okładek -Kwartalnik Transport Samochodowy - partia 3 Zadanie 19 - 

Druk Okładek -Kwartalnik Transport Samochodowy - partia 4 Zadanie 20 - Druk Okładek -Prace 

statutowe Zadanie 21 - Druk folderu informacyjnego ITS Zadanie 22 - Druk wizytówek - partia 1 

Zadanie 23 - Druk wizytówek - partia 2 Zadanie 24 - Druk wizytówek - partia 3 Zadanie 25 - Druk 

wizytówek - partia 4 Zadanie 26 - Druk wizytówek - partia 5 Zadanie 27 - Druk wizytówek - partia 6 

Zadanie 28 - Druk wizytówek - partia 7 Zadanie 29 - Druk wizytówek - partia 8 Zadanie 30 - Druk 

wizytówek - partia 9 Zadanie 31 - Druk wizytówek - partia 10 Zadanie 32 - Druk wizytówek - partia 

11 Zadanie 33 - Druk wizytówek - partia 12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się 

w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -SIWZ oraz we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ --> www.its.waw.pl. 

II.1.5) 
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 



III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania tych 

warunków prowadzona będzie na podstawie, załączonego do oferty, oświadczenia o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie 

zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych -propozycję oświadczenia 

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ --> www.its.waw.pl 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia 

Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co 

najmniej dwa zamówienia obejmujące swym zakresem usługę drukowania o wartości 

każdej z usług nie mniejszej niż 80 000,00 złotych brutto. Ocena spełniania tego warunku 

prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty, oświadczenia o spełnianiu 

warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z 

art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - propozycję stanowi załącznik nr 4 do 

SIWZ, oraz wykazu wykonanych usług - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów, że te usługi zostały wykonane 

należycie. Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie lub, w przypadku 

zamówień na dostawy lub usługi - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wyrażone będą w innej walucie 

niż PLN, Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na 

dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w 

dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć 



kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania tych 

warunków prowadzona będzie na podstawie, załączonego do oferty, oświadczenia o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie 

zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych -propozycję oświadczenia 

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ --> www.its.waw.pl 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania tych 

warunków prowadzona będzie na podstawie, załączonego do oferty, oświadczenia o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie 

zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych -propozycję oświadczenia 

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ --> www.its.waw.pl 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania tych 

warunków prowadzona będzie na podstawie, załączonego do oferty, oświadczenia o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie 

zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych -propozycję oświadczenia 

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ --> www.its.waw.pl 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 



 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 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 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 siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzający, 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 dotyczące przynależności 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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

--> formularz cenowy - zgodnie z załącznikiem nr 3a do SIWZ 



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 - 80 

 2 - termin realizacji - 20 

IV.2.2) 
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość 

istotnej zmiany Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następujących okolicznościach: - 

gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca wpływ na realizację 

przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron - w takim przypadku Strony dostosują postanowienia 

Umowy do zmienionych przepisów prawa; - gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie stawki podatku VAT- w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie odpowiednio zmienione z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.its.waw.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut 

Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa. 

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

ofert: 27.04.2016 godzina 12:00, miejsce: Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 

03-301 Warszawa pokój 114. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 



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

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
 
 


