Katowice: obsługa publikacji czterech głównych numerów oraz jednego wydania
specjalnego czasopisma (kwartalnika) Komunikacja Publiczna
Numer ogłoszenia: 16789 - 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego , ul. Barbary 21a, 40-053
Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 7438401, 7438501, faks 0-32 2519745.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzkgop.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: związek międzygminny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: obsługa publikacji czterech głównych numerów oraz jednego wydania
specjalnego czasopisma (kwartalnika) Komunikacja Publiczna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa publikacji czterech głównych numerów oraz jednego wydania specjalnego czasopisma
(kwartalnika) Komunikacja Publiczna.
Wydanie kwartalników Zamawiający przewiduje w 2011 roku jednakże dopuszcza możliwość wydania ostatniego numeru do końca
stycznia 2012 roku.
Na obsługę składają się:
a) korekta, skład i opracowanie graficzne wg gotowego style booka stanowiącego własność Zamawiającego (zgodnie z
Załącznikiem nr 6 do SIWZ), oraz przygotowanie do druku,
b) druk i dostawa całego nakładu do siedziby Zamawiającego.
Wymogi techniczne:
format - 204mm x 290mm;
- objętość wynosi 68 stron dla wydań głównych, a w przypadku wydania specjalnego może wynosić 44 lub 52, lub 60, lub 68, lub
76, lub 84 strony, w tym:
- okładka 4 strony, papier kreda 200g/m² z folią matową oraz lakierem wybiórczym, pełny kolor (4+4),
- środki - papier stron wewnętrznych matowy 115g/m², pełny kolor (4+ 4);
oprawa - klejona (grzbiet);
nakład jednego numeru - 1500 egzemplarzy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie materiały (teksty, zdjęcia, ilustracje, rysunki, tabele, reklamy itp.) na płycie CD.DVD
potrzebne do zamknięcia numeru oraz gotowy do druku materiał.
Główne numery czasopisma oraz wydanie specjalne będą ukazywać się zgodnie z harmonogramem (Załącznik nr 5 do SIWZ). W
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uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany tych terminów, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy na 5 dni roboczych przed terminem przystąpienia Wykonawcy do prac.
Prace mają być przeprowadzone z należytą starannością i sumiennością, pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia prac związanych z korektą, składem i opracowaniem
graficznym w siedzibie Zamawiającego, gdzie przedstawiciel Wykonawcy wyposażony w przenośny sprzęt komputerowy
zawierający odpowiednie legalne oprogramowanie będzie dokonywał wg wskazówek osoby nadzorujacej odpowiednich korekt i
zmian.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.11.00-6, 79.82.20.00-2, 79.82.30.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: wadium w wysokości: 2900 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100).
W przypadku składania oferty na część zamówienia wadium wynosi:
- część I (korekta, skład i opracowanie graficzne, a także przygotowanie do druku): 900 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100),
- część II (druk i dostawa): 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
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III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie zrealizowania należycie, co najmniej dwóch usług o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze, tj.
przygotowali publikację i druk oraz wykonali druk i dostawę przynajmniej dwóch pism lub czasopism, lub folderów o
jednorazowym nakładzie nie mniejszym niż 1000 egzemplarzy i objętości nie mniejszej niż 30 stron i formacie nie
mniejszym niż 204 mm x 290 mm.
W przypadku składania oferty częściowej, ww. doświadczenie należy udokumentować w stosunku do tej części
zamówienia, której dotyczy oferta.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu:
Wykaz co najmniej dwóch wykonanych lub wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - usług w zakresie korekty, składu i opracowania
graficznego, przygotowania do druku oraz druku i dostawy dwóch pism lub czasopism lub folderów o jednorazowym

nakładzie nie mniejszym niż 1000 egzemplarzy i objętości nie mniejszej niż 30 stron i formacie nie mniejszym niż 204 mm
x 290 mm - z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Załącznik nr 3 do SIWZ) lub na jedną z tych
części (w przypadku składania oferty częściowej) oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane
należycie.
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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma 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.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 %
pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
3z4

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.kzkgop.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 A, pok. 138, I piętro (Wydział Zamówień Publicznych).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2011 godzina 12:30,
miejsce: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 A, pok.
014, parter (Kancelaria).
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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: korekta, skład i opracowanie graficzne, a także przygotowanie do druku.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: cztery główne numery oraz jedno wydanie specjalne
czasopisma (kwartalnika) Komunikacja Publiczna.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.11.00-6, 79.82.20.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: druk i dostawa.
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: cztery główne numery oraz jedno wydanie specjalne
czasopisma (kwartalnika) Komunikacja Publiczna.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

