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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dla przetargu nieograniczonego nr 17/U/2014 

na  usługę pn. 

Wydanie albumu fotograficznego p.t. „Odra” w wersji podstawowej i w wersji VIP 
 

Rozdział I.  Wiadomości ogólne 

 

1. Zamawiający: 

2. ZOO Wrocław sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 1/5, 51-618 Wrocław, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000350789, NIP: 898-216-74-

37, Regon: 021125219 

tel. (71) 3483024, faks  (71) 348-37-68, 

3. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą  

z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), 

zwaną dalej „ustawą pzp”, „ustawą” lub „PZP” oraz przepisami wydanymi na jej podstawie. 

Zamówienia jest o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11, ust. 8 ustawy pzp. 

4. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której publikowane są wszelkie informacje 

dotyczące zamówienia: www.zoo.wroclaw.pl 

 

Rozdział II.  Przedmiot Zamówienia 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wydanie albumu fotograficznego p.t. „Odra” w wersji podstawowej  

i w wersji VIP, z fotografiami autorstwa Mikołaja Nowackiego,  zgodnie z plikiem layout albumu 

„Odra”,   znajdującym się na płycie CD.  Layout albumu „Odra”,  będzie  dostępny do wglądu w 

siedzibie Zamawiającego we wcześniej uzgodnionym terminie. Termin wglądu do pliku należy 

uzgodnić z Panią Martą Gondek - - tel. (71) 348 30 24 wewn. 111, e-mail m.gondek@zoo.wroc.pl, 

budynek Biura Zarządu, w godz. 07.00 – 15.00. 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ (Opis 

Przedmiotu Zamówienia) 

2. KOD CPV:  

79800000-2 Usługi drukowania i powiązane 

3. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem niniejszego postępowania nie przeprowadził dialogu 

technicznego. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 punkt 7 

ustawy pzp. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
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Rozdział III. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 35 dni od dnia podpisania 

umowy. 

 

Rozdział IV.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków a także znaczenie tych warunków  

 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

1) Spełnią warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy pzp dotyczące: 

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania niniejszego zamówienia; 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca 

potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania niniejszego zamówienia; 

Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień na usługę wydrukowania i oprawy wydawnictw 

książkowych albumowych, o objętości co najmniej 100 stron (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane należycie).  

c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

niniejszego zamówienia; 

      Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca   

potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 

d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca 

potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 

2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust. 1 ustawy pzp.  

  

Rozdział V.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 

wskazania o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

1. Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca  

jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 

 

A. W formie oryginału: 

1)  Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp 

sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

2) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich  wartości, 
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przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane  

oraz z załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty  

a w szczególności w zakresie wskazanym w rozdz. IV 1. 1) b) SIWZ. Wykaz może być 

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

Dowodami, o których mowa wyżej, są: 

a) poświadczenie, że usługi zostały wykonane należycie; 

b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie 

zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 

mowa powyżej. 

W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego  

lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane 

lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz, którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych 

informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

Przez „poświadczenie” należy rozumieć dokument potwierdzający określone fakty lub wiedzę 

wystawcy, którego wystawcą nie jest Wykonawca. Poświadczeniem będą, zatem zarówno 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane np. referencje, 

jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć 

określone fakty.  

          Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wykonane przez niego próbki publikacji 

niezbędne do oceny jakości zamówienia – co najmniej dwa wydawnictwa albumowe  

o objętości co najmniej 100 stron każde.  Wymienione próbki publikacji powinny posiadać 

parametry edytorskie porównywalne z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego, 

zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy pzp 

sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

4) Wykonawca, wchodzący w skład jakiejkolwiek grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 

16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), składa wraz z ofertą informację o tym fakcie 

wraz z informacjami dot. danej grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej) oraz listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

5) W przypadku Wykonawcy wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca 

biorący udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, w przypadku posiadania takiej 

wiedzy w momencie złożenia oferty, składa on wraz z nią listę podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronię konkurencji  

i konsumentów) wraz z informacjami dot. Grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej),  

a także informacjami, które wykazują, iż istnieje między wskazanymi podmiotami powiązania  

nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia tj. w szczególności nie było pomiędzy nimi współpracy w zakresie 

sporządzania ofert a także nie doszło pomiędzy nimi do zawarcia porozumienia w zakresie 

złożenia konkretnych elementów ofert, w tym elementów cenowych ofert. Wyjaśnienia należy 

składać np. w formie oświadczeń, dokumentów. 

6) W przypadku Wykonawcy, nie wchodzącego w skład żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu 

ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronię konkurencji i konsumentów) składa on wraz z ofertą 

informację o tym, iż nie należy do żadnej grupy kapitałowej (w formie oświadczenia). 
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B. W formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez 

Wykonawcę: 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 powyżej składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że: 

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 lit. a) i c)  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy a dokumenty, o których mowa w pkt. 2 lit. b) nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert 

2.1) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę  

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których powyżej, zastępuje się  

je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione  

do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed 

notariuszem. 

2.2) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszka osoby lub kraju,  

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

2.3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

2. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte  

w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszym rozdziale. Z treści załączonych 

dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 

1) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później 

niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, 

oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 

ust. 1 ustawy pzp (art. 26 ust. 2a ustawy pzp). 

2) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp,  

lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp zawierające błędy  

lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba,  
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że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy pzp). 

3) Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez 

Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

4) Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia (w wyznaczonym terminie) wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń i dokumentów, o których mowa w m.in. 25 ust.1 ustawy pzp (art. 26 ust. 4 ustawy pzp). 

5) Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie  

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając  

w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów od oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmioty te dodatkowo 

muszą przedstawić dokumenty wymienione w części 1 B pkt. 1),2) i oświadczenie z części 1 A 

ppkt. 5). 

W zakresie sposobu wykonania zamówienia Zamawiający wymaga zaciągnięcia w ofercie 

zobowiązań w przedmiocie określonego sposobu wykonania zamówienia tj. wykonania go przy 

pomocy podmiotów udostępniających swój potencjał w charakterze podwykonawców. 

Podwykonawca to taki podmiot, który realizował będzie część zobowiązań samego Wykonawcy, 

bowiem istotą podwykonawstwa jest wykonanie określonej części zamówienia. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych pomiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 

2b ustawy pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów  

są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

 

Rozdział VI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – na mocy art. 23 ust.1 ustawy 

pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty – pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest 

złożyć samodzielnie dokumenty wymienione w Rozdziale V B pkt. 1).  

4. Oświadczenie wymienione w Rozdziale V pkt. 1 A ppkt. 1) SIWZ Wykonawcy winni złożyć wspólnie 

na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub każdego  

z Wykonawców). 

5. Oświadczenie wymienione w rozdziale V pkt. 1 A ppkt. 3) SIWZ, musi złożyć każdy z Wykonawców 

odrębnie (oświadczenie podpisane w tym zakresie przez uprawnionych przedstawicieli każdego  

z Wykonawców – osoby wskazane we właściwym dokumencie rejestrowym, umowie s.c., statucie, 

etc.). 
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6. W Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) w części dotyczącej wskazania Wykonawcy  

i dotyczących go danych (m.in. danych adresowych) – należy wpisać wszystkich Wykonawców  

i wszystkie dotyczące ich dane (m.in. dane adresowe). 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani 

będą do zawarcia między sobą stosownego porozumienia (umowy). Umowa musi być zawarta na 

czas trwania Umowy. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale co najmniej na 5 dni 

przed terminem podpisania Umowy, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, 

opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców 

przy realizacji umowy, w oryginale. 

8. Umowa, o której mowa wyżej musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli 

wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą 

spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 

Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także  

do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na 

rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę. 

 

Rozdział VII. Opis sposobu przygotowania oferty 

  

 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną  

z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.  

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami – pod rygorem jej odrzucenia – musi być sporządzona  

w języku polskim, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy pzp oraz podpisana przez osobę upoważnioną  

do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich. 

4. Oferta musi zawierać: 

1) wypełniony formularz ofertowy; dokument ten powinien być złożony w oryginale, 

2)  dokumenty i oświadczenia wymagane i wskazane w Rozdziale V SIWZ; 

3) pełnomocnictwo dla osoby (lub osób) upoważniające do reprezentowania Wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych  

do oferty; pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 

5. Forma oferty: 

1) ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie trwałą 

techniką; 

2) Zamawiający zaleca by każda strona oferty i stanowiących jej integralną część załączników była 

kolejno ponumerowana; 

3) wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty i stanowiących jej integralną część załącznikach 

muszą być parafowane (lub podpisane) przez osobę podpisującą ofertę i opatrzone datą ich 

dokonania. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu 

w szczególności imienną pieczątką tej osoby; 

4) wszystkie części oferty muszą być zszyte i zabezpieczone przed rozerwaniem (zszycie oferty 

oznacza trwałe złączenie stron oferty zabezpieczające przez rozproszeniem stron); 

5) w przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego,  

w szczególności np. materiałów reklamowych, informacyjnych wymagane jest, aby stanowiły one 

odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały; 
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6. Opakowanie i oznakowanie ofert.  

1) Oferty należy składać w jednej nieprzezroczystej zamkniętej kopercie. 

2) Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w jednej nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści do momentu otwarcia ofert. 

3) Wykonawca może wprowadzić zmiany do treści złożonej przez siebie oferty pod warunkiem,  

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem 

składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu 

ofert, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. 

4) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte równocześnie z otwieraniem oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu przez Zamawiającego poprawności  

w zakresie procedury dokonania zmiany przez Wykonawcę zawartość koperty zostanie dołączona 

do oferty tego Wykonawcy. 

5) Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie 

zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznaczone napisem 

"WYCOFANIE" zostaną odczytane w pierwszej kolejności, po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania „wycofania”. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 

6) Do składanego przez Wykonawcę oświadczenia polegającego na zmianie lub wycofaniu złożonej 

przez siebie oferty, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie 

osoby podpisującej to oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy. 

7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

1) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu  

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł,  

że nie mogą one być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

2) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003, Nr 153, poz 1503 ze zm.) rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł 

składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

3) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty  

i oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać innym podmiotom, informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, 

4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę 

dokumentów określonych jako tajne. 

5) Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  

lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, Zamawiający 

zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego. 

2) UWAGA: Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie  

(art. 86 ust. 4 ustawy pzp). 
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Rozdział VIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów  

 

Ocenie podlegać będą oferty ważne, niepodlegające odrzuceniu. 

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium przedstawionym poniżej: 
I – cena 60% 
II – jakość 40% 
 
W zakresie kryterium I (cena), ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą 
 

Cena najniższa 
Lc= ------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 60% 

Cena oferty badanej 
 

Lc – liczba punktów uzyskana w kryterium - cena 
 

W zakresie kryterium II – (jakość),  ocena punktowa dokonana zostanie indywidualnie przez 
każdego z członków Komisji Przetargowej na podstawie dostarczonych próbek publikacji, o których 
mowa w punkcie V.1.A.2)  SIWZ zgodnie z formułą: 
 

liczba punktów przyznanych próbkom publikacji dla badanej oferty 

Lj = --------------------------------------------------------------------------------------------------      x 100x40% =.pkt 
maksymalna liczba punktów uzyskanych przez próbki publikacji spośród nadesłanych ofert 
 

Lj – liczba punktów uzyskanych w kryterium – jakość 
 

 Przy ocenie indywidualnej przez każdego z członków Komisji 
Przetargowej zostaną wzięte pod uwagę: 

Liczba 
punktów w 
przedziale 

Okładka 
 

- zadruk powierzchni (czystość druku, czytelność, 
ostrość konturów, pasowanie barw kompozytowych); 
- wykończenie powierzchni (foliowanie); 
- bigowanie i złamanie papieru okładki w strefie grzbietu; 

0 - 14 
 

Wkład - czystość nadruku; 
- jednolitość natężenia farby; 
- czytelność tekstu; 
- ostrość fotografii; 
- poprawność registru wydrukowanych kolumn; 
- estetyka obcięcia boków bloku (sztancowanie); 
- okrojenie marginesów; 

0 – 14 
 

Oprawa - równoległość okładzin okładki książki; 
- zebranie składek, szycie, klejenie (kaszerowanie); 
- wytrzymałość oprawy; 

0 - 12 
 

 
 
Następnie punkty z dwóch kryteriów zostaną dodane i dadzą one liczbę przyznaną rozpatrywanej 
ofercie. 
 
Lcp (całkowita liczba uzyskanych punktów) = Lc+Lj 
 
Ofertą najkorzystniejszą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów, obliczoną zgodnie z 
kryteriami określonymi w pkt VIII SIWZ. 
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Rozdział IX Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  
 i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT-jeżeli występuje. 
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 
 

Rozdział X Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia 

 

1. Oferty wariantowe, alternatywne oraz częściowe na wykonanie przedmiotu zamówienia będą 

odrzucone.  

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:  

 odpowiada zasadom określonym w ustawie,  

 spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji,  

 została uznana za najkorzystniejszą.  

 

Rozdział XI Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin 

składania oferty.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może, na co najmniej 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres,  

nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium  

na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywanej jest po wyborze oferty najkorzystniejszej 

obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

Rozdział XII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 27 ust 1 i 2 ustawy oświadczenia, dokumenty, SIWZ, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują drogą pisemną, 

elektroniczną lub faksem.   

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza ten fakt pisemnie. 

3. Oświadczenia wnioski zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione 

w terminie z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich 

treścią. Za chwilę tę uważa się dni pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku  

w godz. 7.00-15.00. 
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4. Korespondencję drogą elektroniczną należy przesyłać na adres:  m.gondek@zoo.wroc.pl 

5. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu:  (71) 348-37-68 

6. Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej. 

7. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Marta Gondek - tel. (71) 3483024 

wewn. 111, e-mail m.gondek@zoo.wroc.pl, budynek Biura Zarządu, w godz. 07.00 – 15.00.  

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych  

z niniejszą specyfikacją oraz sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania  

na piśmie lub faksem. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż,  

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert, Zamawiający może 

zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się 

częścią SIWZ oraz zostanie przekazana do wszystkich Wykonawców, którym Zamawiający przekazał 

SIWZ oraz zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej.  

 

Rozdział XIII Miejsce i termin składania ofert 

 

1. Ofertę należy składać w trwale zabezpieczonym opakowaniu. Na opakowaniu należy umieścić 

napis o treści: „Przetarg – Wydanie albumu fotograficznego p.t. „Odra” w wersji 

podstawowej i wersji VIP.  

2. Tak przygotowaną ofertę należy składać w Sekretariacie Zarządu ZOO Wrocław, sp. z o.o.  

ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, do dnia 25.07.2014 r. do godz. 10:00 

3. Termin powyższy zostanie uznany, jeżeli oferta znajdzie się w siedzibie Zamawiającego przed jego 

upływem.  

4. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania 

ofert.  

5. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dostarczenia do miejsca składania ofert.  

6. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone 

niezwłocznie bez otwierania.  

 

Rozdział XIV Miejsce i termin otwarcia ofert 

 

1. Jawne otwarcie ofert w obecności zainteresowanych Wykonawców nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego, tj. ZOO Wrocław, sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 1/5, 51-618 Wrocław, budynek 

administracji, pok. 6, w dniu 25.07.2014 r. o godz. 10:30 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

a) stan i ilość kopert zawierających otwieraną ofertę; 

b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

c) informacje dotyczące ceny oraz terminu gwarancji zawarte w formularzu oferty; 

4. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole z postępowania przetargowego. 

5. Na pisemny wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 

przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 2) i 3). 

 

Rozdział XV Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 
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1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i 

kryteria określone w niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu i którego 

oferta  będzie najkorzystniejsza. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 

oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny 

ofert i łączną punktację; 

 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 

 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

4. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje, o których 

mowa w pkt 3.1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych. 

 

Rozdział XVI Unieważnienie postępowania 

 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 

określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a PZP.  

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi, równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy: 

- ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert) , podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

- złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert), 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

Rozdział XVII Wadium 

 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2.000,00 zł. (słownie 

złotych: dwa tysiące 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania 

ofert.  

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:  

a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – PKO BP S.A., nr 

rachunku 61 1020 5226 0000 6102 0416 4208, z adnotacją „Wadium – Przetarg – 

Wydanie albumu fotograficznego p.t. „Odra” w wersji podstawowej i wersji VIP - nr 

sprawy: 17/U/2014. 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

c) gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).  

3. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał przelew przed 

upływem terminu składania ofert. 

4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu musi  

być złożony w siedzibie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym dla złożenia oferty. Wadium  

w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem 

takich dokumentów musi być Zamawiający.  

5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa art. 46 ustawy.  

 

Rozdział XVIII Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 

ustawy pzp. 

3. Środkami ochrony prawnej są: 

a) odwołanie, 

b) skarga do sądu. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec: 

a) Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

b) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) Odrzucenia oferty odwołującego. 

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był 

zobowiązany na podstawie ustawy pzp. 

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

9. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu  

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za 

pomocą jednego ze sposobów określonych w SIWZ. 

10. Odwołanie wnosi się w terminie: 

- 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w SIWZ, albo - w terminie 10 dni – jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób. 
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11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień SIWZ, wnosi  

się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  

lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

12. Odwołanie wobec czynności innych, niż wymienione w pkt. 10 i pkt. 11) wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ 

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 

odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również  

na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 

SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 

przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

17. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej  

ze stron. 

18. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy  

nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję 

uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,  

do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo 

oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu 

albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

19. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności  

z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu,  

o którym mowa w 19rt. 186 ust. 3 ustawy pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania  

po stronie Zamawiającego. 

20. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 15 niniejszego rozdziału nie mogą następnie 

korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie  

z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy pzp. 

21. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 

– Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi 

inaczej. 

22. Pozostałe zapisy dotyczące odwołania uregulowane zostały w dziale VI Rozdziale 2 ustawy pzp. 

23. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga  

do sądu. 

24. 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 niniejszego 

rozdziału nie stanowią inaczej. 
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25. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

26. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

27. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi  

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

28. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes 

Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez 

Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego o prokuratorze. 

29. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 

dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

30. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania 

ani występować z nowymi żądaniami. 

31. Pozostałe zapisy dotyczące skargi uregulowane zostały w dziale VI Rozdziale 3 ustawy. 

 

Rozdział XIX Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia 
 

1. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy pzp Umowa w sprawie zamówienia: 

a) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej; 

c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej; 

d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie; 

e) jest zawarta na okres wskazany we wzorze umowy; 

f) podlega unieważnieniu: 

 w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ; 

 zgodnie z zapisami art. 146 ust. 1 ustawy pzp. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy pzp. 

3. Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór 

Umowy w sprawie zamówienia. 

4. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie określonym w zawiadomieniu 

pisemnym. Niedotrzymanie terminu określonego w zawiadomieniu uznane będzie za uchylenie się 

Wykonawcy od zawarcia umowy.  

Rozdział XX Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki takich zmian 

1. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków: 
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a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ  

na terminowość wykonania dostaw i usług; zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres 

przestojów i opóźnień; 

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy lotnicze, strajki 

generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostaw  

i usług; zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich 

występowania; 

c) dopuszczonego prawem zlecenia dostaw i usług dodatkowych, zamiennych  

lub uzupełniających przez Zamawiającego, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres 

uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; zmiana terminu skutkuje 

przedłużeniem o okres niezbędny do dokończenie prac w zmienionym zakresie; 

d) uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skrócenia terminu; zmiana skutkuje skróceniem 

terminu o uzgodniony okres; 

e) zmian wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów 

dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 

f) zmian w przypadku regulacji prawnych, wprowadzonych po dacie wejścia w życie Umowy, 

wywołujących potrzebę jego zmiany; 

g) zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 

h) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; 

i) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych, 

j) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze,. 

k) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia; 

l) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy, 

m) zmian sposobu realizacji zamówienia, gdy będą wynikać ze zmian w obowiązujących 

przepisach prawa bądź wytycznych/ekspertyz/opracowań mających wpływ na cenę i 

realizację Umowy, 

  

Rozdział XXI Załączniki do SIWZ stanowiące jej integralną część 

 

Załącznik nr 1 –   Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 –   Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp 

Załącznik nr 3 -   Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp 

Załącznik nr 4 –   Wykaz wykonanych usług  

Załącznik nr 5 –  Wzór umowy  

Załącznik nr 6 -   Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do wzoru umowy) 

Załącznik nr 7 – płyta CD zawierająca layout projektu albumu ODRA (zał. nr 2 do wzoru umowy) – do wglądu w 

siedzibie Zamawiającego 

Załącznik nr 8 – płyta CD zawierająca zdjęcia (10 szt.) do wersji VIP (zał. nr 3 do wzoru umowy) – do wglądu w 

siedzibie Zamawiającego 

 

 

ZATWIERDZAM 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

przetargu nieograniczonego nr 17/U/2014 

na  usługę pn. 

„Wydanie albumu fotograficznego p.t. „Odra” w wersji podstawowej i w wersji VIP 

 
Dane dotyczące Wykonawcy 
Nazwa:................................................................................................................ 

Siedziba:............................................................................................................. 

Osoba do kontaktu:............................................................................................. 

nr telefonu/faksu............................................... nr telefonu kom. ..................................................  

e-mail:...................................................  internet: http://...........................................................  

nr konta bankowego:........................................................................................ 

nr NIP.....................................................  nr REGON.............................................   

 

Dane dotyczące Zamawiającego 

ZOO Wrocław sp. z o.o. 

ul. Wróblewskiego 1/5, 51-618 Wrocław 

NIP  8982167437 

REGON 021125219   

tel. (71) 3483024 faks  (71) 348-37-68 

nr konta bankowego : 20 1090 2398 0000 0001 1293 1084 

zamowienia@zoo.wroc.pl 

www.zoo.wroc.pl 

 
O F E R T A 

 
Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  

na wykonanie zadania pn.:  

„Wydanie albumu fotograficznego p.t. „Odra”  
w wersji podstawowej i w wersji VIP” 

 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 
r. poz. 907 z późn. zm.).  
 
1. Zobowiązujemy się do zrealizowania usługi na rzecz ZOO Wrocław sp. z o.o. w zakresie wydania 
albumu fotograficznego p.t. „Odra” w wersji podstawowej i wersji VIP. 
2. Oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę:  

 Cena netto:……………… zł  (słownie:....................................................................................... zł) 

 Podatek VAT ___ % .............. ...... zł słownie:..............................................................................zł) 

 Cena brutto....................... zł  (słownie.....................................................................................  zł) 
 

3. Zamówienie wykonamy w terminie 30 dni od daty podpisania umowy 
 

4.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ oraz wzorem umowy i przyjmujemy je bez 

zastrzeżeń.  

mailto:zoo-przetargi@zoo.waw.pl
http://www.zoo.waw.pl/
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5. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę 

w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, w sposób i na zasadach opisanych  

w SIWZ.  

 

6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

 

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  

 

8. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia],  

 

9. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 

niniejszego zamówienia, 

 

10. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych żadne  

z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym 

nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

od do 

a)     

 

11. Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ następujące 

części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom: 

:  

l.p. Nazwa części zamówienia  

a)   

  

   

12. Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający zwraca wadium w przypadku wpłacenia 

wadium w gotówce  ……………………………………………………………………………. 

 

13. Korespondencję należy kierować pod adres:  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania  

zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 2  do SIWZ 

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

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym nr 17/U/2014:  

„Wydanie albumu fotograficznego p.t. „Odra” 
w wersji podstawowej i w wersji VIP” 

  
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  

z pozn. zm), oświadczam/y, że:  

 

1. spełniamy warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności  

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. spełniamy warunek dotyczący posiadania wymaganej przez Zamawiającego wiedzy i doświadczenia; 

3. spełniamy warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. spełniamy warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania  

zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3  do SIWZ 

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

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym nr 17/U/2014:  

„Wydanie albumu fotograficznego p.t. „Odra” 
w wersji podstawowej i w wersji VIP’’ 

 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 

późn. zm.), oświadczam/y, że:  

 

brak jest podstaw do wykluczenia nas zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy pzp. 

 

 

 

 

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

podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania  

                                              zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy
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Nr postępowania 17/U/2014 

   

Załącznik nr  4 do SIWZ 

 

 

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 
 

Lp. zgodna 

z nr  

dowodu 

Cała wartość 

usługi w złotych 

(netto). 

Okres realizacji (data 

rozpoczęcia i 

zakończenia). 

Nazwa  

wykonanej usługi 

Nazwa zleceniodawcy 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                         

Dowodami, o których mowa wyżej, są: 

a) poświadczenie, że usługi zostały wykonane należycie; 

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie 

zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 

mowa powyżej. 

 

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

           podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania  

                                                   zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy 



21 

 

Znak postępowania  17/U/2014 
wzór umowy 
Załącznik nr  5 do SIWZ 
 

     
UMOWA NR ZOO/2014/_____ 

 

zawarta w dniu ………………….. 2014 r. we Wrocławiu pomiędzy: 

 

ZOO Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, wpisaną 

do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000350789, NIP: 898-216-74-37, 

REGON 021125219, reprezentowanym przez: 

1. Radosława Ratajszczaka  - Prezesa Zarządu,  

2. Grzegorza Kaliszczaka  - Członka Zarządu,  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

[.], ul. [.],[.],nr NIP: [.], REGON:  [.], 
zwanym dalej: „Wykonawcą”,  
zwanymi dalej łącznie: „Stronami” 

 

§ 1 

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

§ 2 

Przedmiot umowy: 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wydania albumu fotograficznego pt. „ODRA” 

 w wersji podstawowej i w wersji VIP z fotografiami autorstwa Mikołaja Nowackiego, zwanego  

w dalszej części umowy albumem, zgodnie z załącznikiem nr 2 do tej umowy zawierającym layout 

albumu „Odra” (płyta CD) 

2. Zlecenie obejmuje następujący zakres prac: 

2.1. Druk 2000 egzemplarzy albumu, którego projekt znajduje się w załączniku nr 2 do Umowy  

oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 do Umowy, w tym: 

a) w wersji podstawowej – wydruk 1500 egzemplarzy albumu; 
b) w wersji VIP – wydruk 500 egzemplarzy albumu  

2.2. Przygotowanie do wersji VIP albumu: 
a) eleganckich opakowań tekturowych w ilości 500 sztuk; 
b) odbitek fotograficznych zdjęć zawartych w Załączniku Nr 3 do Umowy (wykonanie odbitki 

każdego zdjęcia zawartego w załączniku Nr 3 do Umowy w ilości 50 sztuk – w sumie 500 
sztuk) wraz z oprawą każdego zdjęcia w passe-partout.  

2.3. Transport wydanych w ramach niniejszej Umowy albumów do siedziby Zamawiającego (ZOO 

Wrocław Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 1-5, Wrocław) 
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3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy stanowi Załącznik Nr 1. 

 

 

§ 3 

Zamawiający oświadcza, że na podstawie Umowy licencyjnej z dnia 14.07.2014 zawartej z autorem zdjęć 

Panem Mikołajem Nowackim przysługuje mu prawo do korzystania ze zdjęć określonych w Załączniku  

Nr 3 do Umowy oraz z projektu albumu zawartego w Załączniku Nr 2 do Umowy w celach realizacji 

niniejszej Umowy. 

§ 4. 
1. Wykonawca zobowiązany jest w dniu zawarcia Umowy dostarczyć Zamawiającemu w formie CDR 

(Corel Draw 9.0) lub PDH oraz wszelkie niezbędne dane dotyczące Wykonawcy celem zamieszczenia 
ich w albumie będącym przedmiotem Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń osób trzecich mających 
związek z dostarczonym logotypem, jeżeli w związku z wykonywaniem niniejszej umowy przez 
Zamawiającego doszło do naruszenia praw autorskich lub innych praw osób trzecich. 

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy wymienionego  
w §2  osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i wiedzę potrzebną do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z normami 
jakości. Druki nie mogą nosić usterek w szczególności typu: niedodruki, zaplamienia, błędy 
montażowe, nieuzasadnione pozostawienie niezadrukowanych stron, źle położony kolor, będący w 
niezgodności z kolorowym próbnikiem itp. 

5. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy załącznik nr 2 w terminie 3 dni od zawarcia 

Umowy zaś Załącznik Nr 3  w dniu zawarcia umowy 

 

§ 5 

Termin umowy: 

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie nie późniejszym niż 35 dni  

od podpisania umowy. Wykonanie   przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem 

zdawczo – odbiorczym podpisanym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

2. Gotowość dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu co najmniej na 2 dni 
wcześniej przed dokonaniem dostawy. Dostawa nastąpi na adres ZOO Wrocław, ul. Wróblewskiego 
1-5 51-618 Wrocław. 

3. Odpowiedzialność za przedmiot umowy do chwili jego protokolarnego odbioru przez 
Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.  

4. Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu Umowy po dostarczeniu przedmiotu Umowy  do 
siedziby Zamawiającego. 

5. Jeżeli w toku czynności stwierdzone zostaną wady to Zamawiający wyznaczy termin  
ich usunięcia. W takim przypadku za datę odbioru uważa się datę odbioru prac poprawionych. W 
przypadku gdy Wykonawca nie dokona usunięcia stwierdzonych wad  
w terminie Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania 
umowy osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy z zachowaniem prawa do naliczania kar 
umownych. 

§ 6 

Wynagrodzenie i sposób zapłaty: 
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1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie zobowiązań określonych w niniejszej umowie Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy kwotę …………….. złotych netto (słownie: ……………) plus podatek VAT w wysokości 

zgodnie  z obowiązującymi przepisami  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje koszt dostawy przedmiotu Umowy do siedziby 

Zamawiającego. 

3. Kwota o której mowa w §6 ust. 1 zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT. 

Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół zdawczo – odbiorczy bez uwag ze strony 

Zamawiającego. Wynagrodzenie płatne jest po wykonaniu umowy w terminie 14 dni od doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze   

3.   Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4.  W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki   ustawowe 

za każdy dzień zwłoki. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym, nr identyfikacyjny NIP: 898-216-

74-37. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym, nr identyfikacyjny  

 NIP:  ………………… 

§ 7 

Do kontaktów dotyczących informacji i wyjaśnień na temat przedmiotu umowy upoważniony jest: 

a)     ze strony Zamawiającego: Marta Gondek,  tel.................................... 

b)     ze strony Wykonawcy: ................................, tel. ................................... 

 

§ 8 

Kary umowne: 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia 

umownego netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie 

terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

b. za opóźnienie w realizacji obowiązków wynikających z § 5 ust. 5 umowy  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, 

c. za opóźnienie w realizacji obowiązków wynikających z § 4 ust. 1 umowy w wysokości 

0,5% wynagrodzenia umownego netto. 

d. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  

20% wynagrodzenia umownego netto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego netto. 

3. Kary umowne mogą  być potrącone z należności wynikającej z faktury lub realizowane  

na podstawie noty obciążającej. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne  

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. W pozostałym zakresie strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.  
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§ 9 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na której podstawie dokonano wyboru Wykonawcy, 

chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego 

i ustawy o zamówieniach publicznych. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkie ewentualne zmiany umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej - aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne spory, które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają 

rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – płyta CD zawierająca layout projektu albumu ODRA 

Załącznik nr 3 – płyta CD zawierające zdjęcia (10 szt.) do wersji VIP 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                WYKONAWCA 
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Znak postępowania  17/U/2014 
Załącznik nr  6 do SIWZ 

Załącznik nr  1 do umowy z dnia ______ 
 

 

Postępowanie przetargowe na wydruk albumu fotograficznego p.t. „ Odra”   
w wersji podstawowej oraz w wersji VIP 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
Wydruk albumu fotograficznego pt. „ODRA” w wersji podstawowej i w wersji VIP  

z fotografiami autorstwa Mikołaja Nowackiego,  zgodnie z plikiem layout albumu „Odra”  

Wydanie albumu w wersji podstawowej i wersji VIP nastąpi zgodnie z projektem (layout) dostarczonym 

przez Zamawiającego. Projekt albumu stanowił będzie załącznik nr 2 do Umowy. 

 

Opis ogólny albumu:  

Album będzie polsko-niemiecko-angielsko-czeski, objętość 136 stron, w formacie 295x196 mm 

(wersja pozioma). Zleceniodawca przekaże pliki PDF profesjonalnie przygotowane do druku. Należy 

wykonać próbne wydruki cyfrowe proof z przekazanych do druku plików przed rozpoczęciem druku  

do akceptacji przez Zamawiającego. Nakład 2050 egz. albumu jest podzielony na 2 wersje: wersję 

podstawową oraz wersję VIP. Zawartość stron środkowych 1-136 jest taka sama dla obu wersji. 

Obwoluta również jest drukowana z tego samego pliku dla obu wersji. 

 

Layout albumu ODRA 

Layout albumu ODRA oraz zdjęcia (10szt.) do wersji VIP, znajdujące się na płytach CD, dostępne  

są do wglądu w siedzibie Zamawiającego we wcześniej uzgodnionym terminie. Termin wglądu należy 

uprzednio uzgodnić z Panią Martą Gondek - - tel. (71) 348 30 24 wewn. 111, e-mail: 

m.gondek@zoo.wroc.pl, budynek Biura Zarządu, w godz. 07.00 – 15.00 

 

Parametry publikacji: 

1. Nakład  - wydruk 2000 egzemplarzy  albumu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Umowy w tym: 

a) 1500 egz. wersja podstawowa albumu - album z okładką zadrukowaną na papierze 135 g  

 i zabezpieczoną folią matową wraz z obwolutą przedstawiającą ten sam projekt graficzny 

b) 500 egz. wersja VIP albumu – album oprawiony w płótno z obwolutą oraz: 

 - eleganckie opakowania tekturowe do każdego albumu, 

 - odbitka fotograficzna oprawiona w passe-partout do każdego albumu 

2. Parametry wydruku dla wersji podstawowej albumu – 1500 egzemplarzy albumu: 

a) format albumu: 295 mmx196 mm  

b) objętość albumu: 136 stron 

c) druk: 4+4 

d) papier: 170 g kreda matt 

e) wyklejka 1+0 offset 120g 

f) oklejka 4+0+folia matowa +lakier UV - kreda 135 g  
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g) obwoluta 4+0+folia matowa + lakier UV, kreda 170 g 

h) oprawa twarda gładka 3 mm, szycie, kapitałka w kolorze białym, grzbiet prosty 

   

3. Parametry wydruku dla wersji VIP albumu – 500 egzemplarzy albumu: 

a) format albumu: 295 mmx196 mm  

b) objętość albumu: 136 stron 

c) druk: 4+4 

d) papier: 170 g kreda matt 

e) wyklejka 1+0 offset 120g 

f) oklejka – okleina płócienna w kolorze szarym 

g) Obwoluta 4+0+folia matowa +lakier UV, kreda 170 g 

h) tłoczenie na oprawie płóciennej – tytuł, autor, logo ZOO 

i) oprawa twarda, tektura gładka 3 mm, szycie, kapitałka w kolorze białym, grzbiet prosty. 

j)  odbitki zdjęć wraz z oprawą – punkt 4. 

k) opakowanie tekturowe zamykane magnetycznie – punkt 5 

l) opakowanie kartonowe z tektury falistej, gramatura 450 g szara, dopasowane do formatu  

 opakowania z tektury zamykanego magnetycznie (punkt 5)   

 

4. Parametry wydruku dla odbitek zdjęć zawartych w Załączniku Nr 3 do Umowy: 

 50 odbitek każdego zdjęcia zawartego w Załączniku Nr 3 do Umowy w sumie 500 zdjęć 

 zdjęcie format min. 140 x 205mm  

Oprawa wydrukowanych zdjęć w passe-partout. Oprawa dotyczy 500 zdjęć wydrukowanych  

z Załącznika Nr 3 do Umowy – oprawa każdego zdjęcia w passe-partout w kolorze białym  

o wymiarze 265x196mm z wyciętym okienkiem o wymiarze 130x 195 mm z podpisem autora. 

Gotowe oprawione zdjęcia w passe-partout należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w celu 

podpisania ich przez autora. 

5. Przygotowanie opakowań tekturowych do wersji albumu VIP: 

eleganckie opakowanie tekturowe zamykane magnetycznie. 500 szt. 

 Pudełko o wymiarach wewnętrznych 205x 305x20 (h) mm,  

 nośnik tektura lita 1,5 mm, wewnątrz offset 110g, druk 1+0 COO Grey 9, lakier dysp. 1+0, 

zewnątrz EKO szare (papier barwiony w masie o fakturze płótna) 

 okładka dopasowana do w/w pudełka, tektura lita 1,50 mm, oklejka EKO szare, wyklejka 

offset 110g, druk 1+0 Cool Grey 9, lakier dysp. 1+0   

wklejenie pudełka w okładkę  

 zamykanie magnetyczne (1 kpl.) magnes o średnicy 10 mm i grubości 1,50 mm 

 tłoczenie „na sucho” na wierzchu o wym. ok. 250x40 mm i na grzbiecie  15x100mm 

 do spodu doklejenie wstążki o szer. 10-20 mm w kolorze szarym lub błękitnym 

 do pudełka włożona pianka szara S 364 MD o wym. 203x303mm, grubość 3 mm    

 

 

 


