Numer sprawy: GN.271.20.2013
Zamawiający:
gmina – miasto Grudziądz z/s Urzędu Miejskiego ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Publikacja ogłoszeń prasowych
na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Grudziądzu

ZATWIERDZAM
PREZYDENT GRUDZIĄDZA
/-/ Robert Malinowski

Grudziądz, grudzień 2013 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

gmina – miasto Grudziądz
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
tel. +48 56 45 10 233
fax +48 56 45 10 233
adres poczty elektronicznej: bzp@um.grudziadz.pl
adres strony internetowej: www.bip.grudziadz.pl
NIP:
876 24 26 842
REGON: 87 111 88 33
dni i godziny pracy Zamawiającego:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 730 do 1530,
we wtorek w godz. 800 do 1600
2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Działu II
Rozdziału 3 Oddziału 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wartość zamówienia nie
przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem
GN.271.20.2013. Zaleca się, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym
powoływali się na wyżej podane oznaczenie.
Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp” należy przez to rozumieć
ustawę Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego od dnia
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu
terminu składania ofert.
3.

Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV: 79.97.00.00-4 Usługi publikacji
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna publikacja w 2014 r. ogłoszeń w prasie
codziennej o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, związanych z bieżącą działalnością
Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Zamawiający przewiduje, że w trakcie trwania umowy
opublikuje:
- ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym o łącznej powierzchni ogłoszeniowej ok.
25.350 cm2, z czego ok. 5.800 cm2 stanowić będą ogłoszenia, których publikację planuje
się w kolorze;
- ogłoszenia czarno - białe w prasie o zasięgu ogólnopolskim o łącznej powierzchni
ogłoszeniowej ok. 2.200 cm2, bez stron redakcyjnych.
Użyty przez Zamawiającego termin prasa codzienna o zasięgu regionalnym oznacza
ogólnoinformacyjny druk periodyczny rozpowszechniany płatnie, ukazujący się nie

rzadziej niż 5 razy w tygodniu, rozpowszechniany minimum na terenie gminy – miasta
Grudziądz i powiatu grudziądzkiego w Województwie Kujawsko – Pomorskim.
Użyty przez Zamawiającego termin prasa codzienna o zasięgu ogólnopolskim oznacza
ogólnoinformacyjny druk periodyczny rozpowszechniany płatnie, ukazujący się nie
rzadziej niż 5 razy w tygodniu, rozpowszechniany na terenie całego kraju, z wyłączeniem
tabloidów oraz gazet o profilu sportowym.
4. Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamówienie podzielone zostało na dwie części:
CZĘŚĆ I obejmującą publikację w 2014 roku ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu
regionalnym.
1) Jako jednostkę miary zlecanych ogłoszeń Zamawiający przyjął 1 cm2.
2) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego
poprzez zamówienia jednostkowe, składane drogą elektroniczną przez upoważnionych
pracowników Zamawiającego.
3) Zamawiający każdorazowo określi w zleceniu:

treść, oczekiwaną formę graficzną i termin druku;

lokalizację na konkretnych stronach (redakcyjnych lub ogłoszeniowych lub
w dodatku branżowym lub tematycznym do tytułu);

kolorystykę (czarno-biała lub kolor).
4) Zlecenie będzie dostarczone do Wykonawcy nie później niż na 2 dni robocze przed datą
publikacji.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia formy graficznej ogłoszenia.
6) Wykonawca określi miejsce publikacji ogłoszenia, uwzględniając potrzeby i wskazania
Zamawiającego oraz określi pole tekstu ogłoszenia.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia, na jakiej powierzchni w cm2 powinna
zmieścić się publikacja.
8) Każdorazowo ustalany będzie termin ukazania się ogłoszenia, które powinno być
opublikowane nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia przekazania zlecenia,
a w szczególnych przypadkach niezwłocznie.
9) Przykładowe rodzaje ogłoszeń przewidywanych do publikacji: ogłoszenia ramkowe,
wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o przetargach,
komunikaty, obwieszczenia, konkursy, nekrologi i kondolencje, życzenia okolicznościowe.
10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość umieszczenia w treści publikowanych ogłoszeń
grafiki, w szczególności: herbu lub logotypów miasta Grudziądza, lub innych logotypów
(na przykład Unii Europejskiej i instytucji wspierających) – co nie może zwiększać kosztu
ogłoszenia.
11) W przypadku błędów w publikacji ogłoszenia (np. niezgodność opublikowanej treści
z przesłanym przez Zamawiającego zamówieniem i/lub treścią ogłoszenia) Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie do jego powtórnej emisji na swój koszt. Termin ponownej
publikacji zostanie ustalony z Zamawiającym. Jeżeli powtórna emisja będzie bezcelowa
Zamawiający naliczy kary umowne.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia usług w ilości nie powodującej
osiągnięcia całości wartości zamówienia.
13) Minimalna ilość zleceń obejmujących przedmiot umowy będzie gwarantować realizację
70% wartości całego zadania podanej w formularzu ofertowym.

CZĘŚĆ II obejmującą publikację w 2014 r. ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu
ogólnopolskim.
1) Jako jednostkę miary zlecanych ogłoszeń Zamawiający przyjął 1 cm2.
2) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego
poprzez zamówienia jednostkowe, składane drogą elektroniczną przez upoważnionych
pracowników Zamawiającego.
3) Zamawiający każdorazowo określi w zleceniu:

treść, oczekiwaną formę graficzną i termin druku;

lokalizację na konkretnych stronach (ogłoszeniowych, komunikatów, kondolencji
lub w dodatku branżowym lub tematycznym do tytułu).
4) Zlecenie będzie dostarczone do Wykonawcy nie później niż na 3 dni robocze przed datą
publikacji.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia formy graficznej ogłoszenia.
6) Wykonawca określi miejsce publikacji ogłoszenia, uwzględniając potrzeby i wskazania
Zamawiającego oraz określi pole tekstu ogłoszenia.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia, na jakiej powierzchni w cm2 powinna
zmieścić się publikacja.
8) Każdorazowo ustalany będzie termin ukazania się ogłoszenia, które powinno być
opublikowane nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia przekazania zlecenia, a
w szczególnych przypadkach niezwłocznie.
9) Przykładowe rodzaje ogłoszeń przewidywanych do publikacji: ogłoszenia ramkowe,
wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o przetargach,
komunikaty, konkursy, nekrologi i kondolencje.
10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość umieszczenia w treści publikowanych ogłoszeń
grafiki, w szczególności: herbu lub logotypów miasta Grudziądza, lub innych logotypów
(na przykład Unii Europejskiej i instytucji wspierających) – co nie może zwiększać kosztu
ogłoszenia.
11) W przypadku błędów w publikacji ogłoszenia (np. niezgodność opublikowanej treści
z przesłanym przez Zamawiającego zamówieniem i/lub treścią ogłoszenia) Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie do jego powtórnej emisji na swój koszt. Termin ponownej
publikacji zostanie ustalony z Zamawiającym. Jeżeli powtórna emisja będzie bezcelowa
Zamawiający naliczy kary umowne.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia usług w ilości nie powodującej
osiągnięcia całości wartości zamówienia.
13) Minimalna ilość zleceń obejmujących przedmiot umowy będzie gwarantować realizację
70% wartości całego zadania podanej w formularzu ofertowym.
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane przez siebie części zamówienia.
5. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do momentu wykonania
wszystkich zleceń wystawionych przed datą: 31 grudnia 2014 r.
6.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz
dokonywania oceny spełniania tych warunków

opis

sposobu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o
którym mowa w punkcie 7.1.1.) SIWZ.
6.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o
którym mowa w punkcie 7.1.1.) SIWZ.
6.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o
którym mowa w punkcie 7.1.1.) SIWZ.
6.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o
którym mowa w punkcie 7.1.1.) SIWZ.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu

7.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych
w punkcie 6 SIWZ, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione
oświadczenia i dokumenty:
7.1.1.) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – oryginał (w przypadku składania oferty przez wykonawców
występujących wspólnie, oświadczenie winno być złożono przez ustanowionego
pełnomocnika albo przez wszystkich wykonawców wspólnie);
7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i
dokumenty:
7.2.1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia wg Załącznika do SIWZ (w
przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument
musi być złożony przez każdego wykonawcę);
7.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp
należy złożyć:
7.3.1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z
późn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w

przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument
musi być złożony przez każdego wykonawcę).
7.4. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę (pełnomocnika ustanowionego
na podstawie art. 23 ust. 2 Pzp) lub te podmioty.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.5. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie
budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a
także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują:
a) pisemnie na adres: Urząd Miejski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Ratuszowa
1, 86-300 Grudziądz, lub
b) faksem na numer: +48 56 45 10 233, lub
c) drogą elektroniczną na adres: bzp@um.grudziadz.pl
Forma pisemna zastrzeżona jest:
1) dla złożenia oferty wraz z załącznikami, a także zmiany lub wycofania oferty,
2) dla oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu (w tym dla dokumentów uzupełnianych na podstawie art. 26 ust.3
Pzp),
3) dla pełnomocnictwa.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną.
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ należy adresować
następująco: Urząd Miejski w Grudziądzu, Biuro Zamówień Publicznych, ul.
Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz lub przesłać faksem lub drogą elektroniczną.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnianie treści SIWZ.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym
Zamawiający przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania
źródła zapytania. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w zakresie przedmiotu zamówienia
Pani: Katarzyna Kustosz - Burnac
- w zakresie procedury
Pani Grażyna Kondek
9. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11. Opis sposobu przygotowania oferty

Wykonawca może złożyć na każdą część tylko jedną ofertę.
W interesie Wykonawcy zaleca się, aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:
Urząd Miejski
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
pok. 114
„Publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby UM w Grudziądzu”
Nie otwierać przed dniem 20 grudnia 2013 r. godz. 1000

Zaleca się, aby koperta była opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy.
Oferta musi być zgodna z ustawą Pzp. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej
SIWZ.
Wraz z ofertą winny być złożone:
1) wypełniony Formularz Oferty.

2) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu wymienione w punkcie 7 SIWZ
3) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej.
4) dokument lub dokumenty, z których wynikać będzie uprawnienie do podpisania oferty,
w szczególności aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki, aktualny rejestr
handlowy itp. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę;
5) jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego
dokumentu, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w kopii
poświadczonej notarialnie;
6) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz treści złożonej
oferty.
Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty)
była ponumerowana kolejnymi numerami i podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób
uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz
uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
Wszelkie poprawki w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane
przez osobę podpisującą (osoby podpisujące) ofertę.
Parafka winna być naniesiona w sposób umożliwiający jej identyfikację (np. wraz z
imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
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 być
udostępniane.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 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.

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;
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w
ustawy będzie skutkować ich odtajnieniem, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy.
Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Zamawiający udostępnia protokół
lub załączniki do protokołu na wniosek. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że
oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą
elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub
załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie
kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do
utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z
przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych
do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje
sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W
wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku
prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub
przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu
przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu
postępowania.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki,
modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp..
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak
składana oferta, t.j. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie
będą odczytane.

Podwykonawcy:
Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części
zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku oferty zakresy zamówienia powierzanego
podwykonawcom.
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Urząd Miejski
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
pokój nr 114
w terminie do dnia 20 grudnia 2013 r. do godziny 930.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy.
Zamawiający dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
sala 208
w dniu 20 grudnia 2013 r. o godzinie 1000 .
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma)
oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny
oferty. Informacje, o których mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiający przekaże
niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
13. Opis sposobu obliczenia ceny

Dla CZĘŚĆI I
1. Zaoferowaną cenę 1 cm2 ogłoszenia należy przedstawić w Formularzu oferty
stanowiącym załącznik do SIWZ.
2
2. Do porównania ofert, Wykonawca pomnoży zaoferowaną cenę 1 cm ogłoszenia przez
prognozowaną powierzchnię ogłoszeń jakie zamierza zamówić Zamawiający.
3. Cena musi być przedstawiona w kwocie brutto.
4. Cena oferty obejmować powinna wszystkie koszty związane z
wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
2
5. Cena 1 cm określona przez Wykonawcę jest wartością zryczałtowaną i obowiązującą
w okresie ważności umowy.
6. Cena winna być podana w zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.
7. Cena za 1 cm2 powierzchni ogłoszenia na wszystkich stronach ogłoszeniowych
i redakcyjnych będzie taka sama (tzn. bez żadnych dodatkowych opłat z tytułu
umiejscowienia ogłoszenia na danej stronie redakcyjnej) bez zróżnicowania na dni
tygodnia, numer strony oraz kolorystykę (czarno-białe lub kolorowe).

Dla CZĘŚĆI II
1. Zaoferowaną cenę 1 cm2 ogłoszenia należy przedstawić w Formularzu oferty
stanowiącym załącznik do SIWZ.
2. Do porównania ofert, Wykonawca pomnoży zaoferowaną cenę 1 cm2 ogłoszenia przez
prognozowaną powierzchnię ogłoszeń jakie zamierza zamówić Zamawiający.
3. Cena musi być przedstawiona w kwocie brutto.
4. Cena oferty obejmować powinna wszystkie koszty związane z
wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
5. Cena za 1 cm2 określona przez Wykonawcę jest wartością zryczałtowaną i
obowiązującą w okresie ważności umowy.
6. Cena winna być podana w zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.
7. Cena za 1 cm2 powierzchni ogłoszenia na wszystkich stronach będzie taka sama (tzn.
bez żadnych dodatkowych opłat z tytułu umiejscowienia ogłoszenia na danej stronie)
bez zróżnicowania na dni tygodnia i numer strony.
14.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze Oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz
sposobu oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny
brutto
cena = 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy

O terminie i miejscu zawarcia umowy, Wykonawca zostanie powiadomiony przez
Zamawiającego odrębnym pismem.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
17. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być
prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym
a Wykonawcą w walutach obcych.
18.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy

Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik do SIWZ
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

19.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
W niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3. odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
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.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane faksem
lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia
zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez
Zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp.

Załącznik
FORMULARZ

OFERTY

gmina - miasto Grudziądz
z/s Urzędu Miejskiego
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na
„Publikację ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu”
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(nazwa / firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)

ADRES DO KORESPONDENCJI
..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Nr faksu …………..……………………
adres poczty elektronicznej do korespondencji ………………………………

1. Część I.*
Na warunkach opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferuję
publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w prasie codziennej o
zasięgu regionalnym za cenę:

Cena 1 cm2 brutto

x prognozowana
powierzchnia ogłoszeń

= Wartość zamówienia brutto

……………… zł

25.350 cm2

………………………………… zł
brutto

2. Część II.*
Na warunkach opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferuję
publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w prasie codziennej
o zasięgu ogólnopolskim za cenę:

Cena 1 cm2 brutto

x prognozowana
powierzchnia ogłoszeń

= Wartość zamówienia brutto

……………… zł

2.200 cm2

………………………………… zł
brutto

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że
dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp,
ustanowiliśmy pełnomocnika: ..............................................................................

3.

(W/w pkt wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę)

4. Zobowiązujemy się wykonać zadanie objęte zamówieniem w terminie wskazanym w
ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
(w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz akceptujemy
warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Do koordynowania prac wyznaczamy Panią/Pana ………………………………………
tel. …………………………………. e-mail …………………………..
7 .Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
SIWZ.
8.W przypadku wybrania naszej oferty zapłata zostanie dokonana na nasze konto w
………………………………………………………………………………………….
nr rachunku …………………………………………………………………………..
7. Do niniejszej oferty dołączamy (wymienić wszystkie dokumenty załączone do oferty):
……………………………………………
…………………………………………….
……………………………………………
…………………………………………….
*Niepotrzebne skreślić
……………………dnia…………..
…………………………………………...
pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnictwo

Załącznik

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na publicznego na „Publikację
ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu”:

zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

(w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie
winno być złożono przez ustanowionego pełnomocnika)

…………...................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

…………………………………………….
Data

Załącznik
………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ja, niżej podpisany/a, działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(nazwa / firma i adres Wykonawcy)

NIP ……………………………................... REGON …………………………………
Nr TELEFONU ……………………………
Nr FAKSU …………………………………
Adres poczty elektronicznej ………………………………….
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
(w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie
winno być złożono przez każdego Wykonawcę)

…………..................................................
( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
lub pełnomocnika)

……………………………….
data

Załącznik

………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
/informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Publikację ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu”
zgodnie z art. 26 ust.2 pkt 2d) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (j.t. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 907):
składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.
331, z póżn. zm.)*
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
informuję, że nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp*:

* Niepotrzebne skreślić
(w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących
informacja/lista podmiotów winna być złożona przez każdego Wykonawcę)

wspólnie,

…………..................................................
( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
lub pełnomocnika)

Załącznik

U M O W A (projekt)
W dniu ……………………….. w Grudziądzu, pomiędzy:
gminą- miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
NIP 876-24-842, REGON871118833
reprezentowaną przez:
………………………………………………………
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
a
...……………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
………………………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”
Umowa finansowana jest ze środków budżetowych będących w dyspozycji komórek
organizacyjnych:
1) GN
 źródło finansowania: GWB, PWB, PZB
 klasyfikacja budżetowa: 700, 70005, § 430 0
 zadanie budżetowe: GN/OGŁO
 nazwa zadania „Ogłoszenia w prasie”
2)





PP
źródło finansowania: GWB
klasyfikacja budżetowa: 710, 71004, §4300,
zadanie budżetowe: PP/MPZP
nazwa zadania: „Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego”

3)








OR
źródło finansowania: GWB
klasyfikacja budżetowa: 750, 75023, § 430 0
zadanie budżetowe: OR/PWJE/8
nazwa zadania: Pozostałe usługi
klasyfikacja budżetowa: 900, 90002, § 430 0
zadanie budżetowe: OR/PWJE/ODP
nazwa zadania: Pozostałe usługi

4)






KSP
źródło finansowania: GWB
klasyfikacja budżetowa: 750, 75075, § 430 0, zadanie KS/PWP
nazwa zadania: Pozostałe wydatki w zakresie promocji
klasyfikacja budżetowa: 921, 92195, § 430 0, zadanie: KS/OIK
nazwa zadania: Organizacja imprez kulturalnych

Rodzaj dokumentów stanowiących podstawę dokonania płatności: faktura
Stawka podatku: VAT 23%

Płatności z rachunku bankowego numer: 75 1020 5040 0000 6702 0085 9637
Zmiana powyżej wskazanych danych nie wymaga zawarcia aneksu i następuje na
podstawie oświadczenia złożonego przez Zamawiającego.
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
a)
b)
c)
d)
11.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest publikacja ogłoszeń prasowych związanych z bieżącą
działalnością Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w prasie codziennej o zasięgu regionalnym
zgodnie ze złożoną ofertą.
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego
poprzez zlecenia jednostkowe, składane drogą elektroniczną przez upoważnionych
pracowników Zamawiającego, z których będzie wynikać treść i forma ogłoszenia oraz
termin emisji. Zlecenie będzie dostarczone do Wykonawcy nie później niż na 2 dni
robocze przed datą publikacji.
Każdorazowo ustalany będzie termin ukazania się ogłoszenia, które powinno być
opublikowane nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia przekazania zlecenia,
a w szczególnych przypadkach niezwłocznie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego określenia kolorystyki (czarno –
biała lub kolor) oraz wskazania miejsca publikacji na stronach redakcyjnych lub
ogłoszeniowych lub w dodatku branżowym lub tematycznym do tytułu.
Wykonawca określi miejsce publikacji ogłoszenia uwzględniając potrzeby i wskazania
Zamawiającego oraz określi pole tekstu ogłoszenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia formy graficznej ogłoszenia oraz
możliwość określenia, na jakiej powierzchni w cm2 powinna zmieścić się publikacja.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość umieszczenia w treści publikowanych ogłoszeń
grafiki, w szczególności: herbu i logotypów miasta Grudziądza, lub innych logotypów
(na przykład Unii Europejskiej i instytucji wspierających) – co nie może zwiększać kosztu
ogłoszenia.
W przypadku błędów w publikacji ogłoszenia (np. niezgodność opublikowanej treści
z przesłanym przez Zamawiającego zamówieniem i/lub treścią ogłoszenia) Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie do jego powtórnej emisji na swój koszt. Termin ponownej
publikacji zostanie ustalony z Zamawiającym. Jeżeli powtórna emisja będzie bezcelowa
Zamawiający naliczy karę umowną, o której mowa w § 5, ust. 2 pkt 2.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i normami.
Osobami upoważnionymi do składania zleceń ze strony Zamawiającego są Naczelnicy
Wydziałów, ich Zastępcy oraz Kierownicy Referatów w ramach:
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GN),
Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego (PP),
Wydziału Organizacyjnego (OR),
Wydziału Kultury, Sportu i Promocji (KSP).
Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest:
……………………………………………………….
§ 2.
Czas trwania umowy
Termin obowiązywania umowy ustala się od dnia jej podpisania do momentu wykonania
wszystkich zleceń wystawionych przed dniem 31 grudnia 2014 r.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

§3
Wynagrodzenie
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za 1 cm2 powierzchni ogłoszenia cenę brutto: … zł.
Cena za 1 cm2 powierzchni ogłoszenia na wszystkich stronach ogłoszeniowych
i redakcyjnych będzie taka sama (tzn. bez żadnych dodatkowych opłat z tytułu
umiejscowienia ogłoszenia na danej stronie redakcyjnej) bez zróżnicowania na dni
tygodnia, numer strony oraz kolorystykę (czarno-białe lub kolorowe).
Maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego wynosi ………….. złotych (słownie:
……………………………… złotych), co zostało określone w Budżecie Miasta na 2014 r.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku
zleceń na realizację przedmiotu umowy o wartości niższej niż określona w ust. 3.
Wykonawca może żądać i otrzymać zapłatę tylko za rzeczywiście wykonany przedmiot
umowy tj. faktycznie opublikowane ogłoszenia.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku
zmiany ilości zleceń w stosunku do ilości wskazanej w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Minimalna ilość zleceń obejmujących przedmiot umowy będzie gwarantować realizację
70% wartości całego zadania podanej w formularzu ofertowym.
Cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania
przedmiotu umowy.
§ 4.
Płatności
Wynagrodzenie za wykonane usługi nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty
dostarczenia faktury Zamawiającemu, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
Do każdej faktury VAT Wykonawca dołączy jako dowód wykonania zamówienia
egzemplarz gazety, w której opublikowane zostało ogłoszenie.
Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku zwłoki
w zapłacie należności.
Faktury VAT będą wystawione na:
gmina – miasto Grudziądz
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
NIP 8762426842, Regon 871118833

1.
2.
1)
2)

3)

z każdorazowym dopiskiem wskazującym komórkę zlecającą w postaci symbolu GN lub
PP lub OR lub KSP.
§5
Kary umowne
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
za opóźnienie w publikacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 1% kwoty brutto złożonego zlecenia za każdy dzień opóźnienia.
za błędnie opublikowane ogłoszenie, którego ponowna emisja zostanie uznana przez
Zamawiającego za bezcelową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości, 80% kwoty brutto złożonego zlecenia.
w przypadku niewykonania, nienależytego wykonywania umowy lub odstąpienia od
umowy przez Wykonawcę, a także odstąpienia przez Zamawiającego od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem
kary umownej 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3.

4) za odstąpienie od wykonania umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może obciążyć
go karą umowną w wysokości nieprzekraczającej równowartości 10% wysokości
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości poniesionej szkody.
§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w pierwszej
kolejności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w sprawach nimi nieobjętymi
przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikające z treści umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§7
Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik

U M O W A (projekt)
W dniu ……………………….. w Grudziądzu, pomiędzy:
gminą- miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
NIP 876-24-842, REGON871118833
reprezentowaną przez:
………………………………………………………
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
a
...……………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
………………………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”
Umowa finansowana jest ze środków budżetowych będących w dyspozycji komórek
organizacyjnych:
1)
GN

źródło finansowania: GWB, PWB, PZB

klasyfikacja budżetowa: 700, 70005, § 430 0

zadanie budżetowe: GN/OGŁO

nazwa zadania „Ogłoszenia w prasie”
2)





KSP
źródło finansowania: GWB
klasyfikacja budżetowa: 750, 75075, § 430 0,
zadanie budżetowe: KS/PWP
nazwa zadania: Pozostałe wydatki w zakresie promocji

Rodzaj dokumentów stanowiących podstawę dokonania płatności: faktura
Stawka podatku: VAT 23%
Płatności z rachunku bankowego numer: 75 1020 5040 0000 6702 0085 9637
Zmiana powyżej wskazanych danych nie wymaga zawarcia aneksu i następuje na
podstawie oświadczenia złożonego przez Zamawiającego.
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest publikacja ogłoszeń prasowych związanych z bieżącą
działalnością Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w prasie codziennej o zasięgu
ogólnopolskim zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego
poprzez zlecenia jednostkowe, składane drogą elektroniczną przez upoważnionych
pracowników Zamawiającego, z których będzie wynikać treść i forma ogłoszenia oraz
termin emisji. Zlecenie będzie dostarczone do Wykonawcy nie później niż na 3 dni
robocze przed datą publikacji.

3. Każdorazowo ustalany będzie termin ukazania się ogłoszenia, które powinno być
opublikowane nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia przekazania zlecenia, a
w szczególnych przypadkach niezwłocznie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania miejsca publikacji na stronach
ogłoszeniowych, komunikatów, nekrologów lub w dodatku branżowym lub tematycznym
do tytułu.
5. Wykonawca określi miejsce publikacji ogłoszenia uwzględniając potrzeby i wskazania
Zamawiającego oraz określi pole tekstu ogłoszenia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia formy graficznej ogłoszenia oraz
możliwość określenia, na jakiej powierzchni w cm2 powinna zmieścić się publikacja.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość umieszczenia w treści publikowanych ogłoszeń
grafiki, w szczególności: herbu i logotypów miasta Grudziądza, lub innych logotypów
(na przykład Unii Europejskiej i instytucji wspierających) – co nie może zwiększać kosztu
ogłoszenia.
8. W przypadku błędów w publikacji ogłoszenia (np. niezgodność opublikowanej treści
z przesłanym przez Zamawiającego zamówieniem i/lub treścią ogłoszenia) Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie do jego powtórnej emisji na swój koszt. Termin ponownej
publikacji zostanie ustalony z Zamawiającym. Jeżeli powtórna emisja będzie bezcelowa
Zamawiający naliczy karę umowną, o której mowa w § 5, ust. 2 pkt 2.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i normami.
10. Osobami upoważnionymi do składania zleceń ze strony Zamawiającego są Naczelnicy
Wydziałów, ich Zastępcy oraz Kierownicy Referatów w ramach:
a) Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GN),
b) Wydziału Kultury, Sportu i Promocji (KSP).
11. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest:
……………………………………………………….
§ 2.
Czas trwania umowy
Termin obowiązywania umowy ustala się od dnia jej podpisania do momentu wykonania
wszystkich zleceń wystawionych przed dniem 31 grudnia 2014 r.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

§3
Wynagrodzenie
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za 1 cm2 powierzchni ogłoszenia cenę brutto: … zł.
Cena za 1 cm2 powierzchni ogłoszenia na wszystkich stronach i w dodatkach do tytułu
będzie taka sama (tzn. bez żadnych dodatkowych opłat z tytułu umiejscowienia ogłoszenia
na danej stronie) bez zróżnicowania na dni tygodnia czy numer strony.
Maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego wynosi ………….. złotych (słownie:
……………………………… złotych), co zostało określone w Budżecie Miasta na 2014 r.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku
zleceń na realizację przedmiotu umowy o wartości niższej niż określona w ust. 3.
Wykonawca może żądać i otrzymać zapłatę tylko za rzeczywiście wykonany przedmiot
umowy tj. faktycznie opublikowane ogłoszenia.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku
zmiany ilości zleceń w stosunku do ilości wskazanej w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Minimalna ilość zleceń obejmujących przedmiot umowy będzie gwarantować realizację
70% wartości całego zadania podanej w formularzu ofertowym.
Cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania
przedmiotu umowy.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 4.
Płatności
Wynagrodzenie za wykonane usługi nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty
dostarczenia faktury Zamawiającemu, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
Do każdej faktury VAT Wykonawca dołączy jako dowód wykonania zamówienia
egzemplarz gazety, w której ukazało się ogłoszenie.
Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku zwłoki
w zapłacie należności.
Faktury VAT będą wystawione na:
gmina – miasto Grudziądz
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
NIP 8762426842, Regon 871118833

1.
2.
1)
2)

3)

4)

3.

z każdorazowym dopiskiem wskazującym komórkę zlecającą w postaci symbolu GN lub
KSP.
§5
Kary umowne
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
za opóźnienie w publikacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 1% kwoty brutto złożonego zlecenia za każdy dzień opóźnienia.
za błędnie opublikowane ogłoszenie, którego ponowna emisja zostanie uznana przez
Zamawiającego za bezcelową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości, 80% kwoty brutto złożonego zlecenia.
w przypadku niewykonania, nienależytego wykonywania umowy lub odstąpienia od
umowy przez Wykonawcę, a także odstąpienia przez Zamawiającego od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem
kary umownej 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3.
za odstąpienie od wykonania umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może obciążyć
go karą umowną w wysokości nieprzekraczającej równowartości 10% wysokości
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości poniesionej szkody.

§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w pierwszej
kolejności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w sprawach nimi nieobjętymi
przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikające z treści umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§7
Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

