Ogłoszenie nr 618987-N-2018 z dnia 2018-09-20 r.

Uniwersytet Warszawski: Prenumerata naukowych czasopism zagranicznych i innych nośników informacji
naukowej dla bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,
lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, krajowy numer identyfikacyjny 125800000, ul. ul.
Krakowskie Przedmieście - , 00-927 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 520 360, e-mail
dzp@adm.uw.edu.pl, faks 225 522 507.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w
jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem
(URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
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Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
1. Oferty pod rygorem nieważności muszą być złożone wyłącznie w formie pisemnej. 2. Składanie oferty
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn zm.) osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Ofertę w
zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze specyfikacją należy skłądać w siedzibie
zamawiającego.
Adres:
Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Warszawskiego - oficyna "Pod Wizytkami" ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, II piętro, pok. 32

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prenumerata naukowych czasopism zagranicznych i
innych nośników informacji naukowej dla bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2019
Numer referencyjny: DZP-361-92/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
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II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest:
„Prenumerata naukowych czasopism zagranicznych i innych nośników informacji naukowej dla bibliotek
Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2019”. 2.Całość zamówienia podzielona została na 3 części zawierające
wykazy czasopism: 1)Część 1 – gazety i tygodniki popularno-naukowe (Załącznik nr 1 zawierający Wykaz nr 1)
2)Część 2 – zagraniczne czasopisma naukowe będące częścią umów krajowych i konsorcyjnych, których
Uniwersytet Warszawski jest stroną, wydawane nieregularnie i z częstotliwością 1-13 razy w roku i większą,
wraz z licencją na ich użytkowanie i dostęp do wersji online w sieci komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego
(Załącznik Nr 2 zawierający Wykaz Nr 2) 3)Część 3 – zagraniczne czasopisma naukowe wydawane nieregularnie
i z częstotliwością 1-13 razy w roku i większą wraz z dostępem do ich wersji online oraz bazy danych dostępne
online wraz z licencją na użytkowanie w sieci komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego (Załącznik nr 3
zawierający Wykaz nr 3) 3.Wszystkie czasopisma z części 1-3 Zamawiający zamawia w wersji drukowanej,
chyba że uwaga przy tytule mówi inaczej. 4.Zamówienie na rok 2019 obejmuje woluminy, roczniki, numery
czasopism wymienione na wykazach, włącznie z numerami, których druk lub/i dostawa (bez winy
Zamawiającego) ulegnie opóźnieniu. Na wykazach Nr 1-3 stanowiących Załączniki Nr 1-3, przy każdym tytule
zamawianego czasopisma wymienione są zamawiane woluminy (chyba, że wydawca nie posługuje się numeracją
Vol., Tomu, Jahrbuch’a, Rocznika itd.). Oznacza to, że Zamawiający zamawia wszystkie numery wchodzące w
skład danego woluminu (Vol., Tomu, Jahrbuch’a, Rocznika itd.) od numeru pierwszego do ostatniego
zaplanowanego przez wydawcę do wydania w ramach tego woluminu bez względu na termin ukazania się
drukiem. Jeżeli Zamawiający przy tytule czasopisma nie podał numeru woluminu, a jedynie datę roczną, oznacza
to, że zamawia wszystkie numery danego czasopisma, które ukażą się z taką właśnie datą nominalną, bez
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względu na termin ukazania się ich drukiem. 5.Wykonawca zapewni bezpłatną komputerową obsługę
prenumeraty w systemie on-line do czasu wywiązania się ze wszystkich dostaw objętych Umową (dotyczy
wykonawców składających ofertę na część 3). 6.Wykonawca gwarantuje bezpłatne przeszkolenie dwóch
pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu on-line i dostępu do czasopism i informacji w formie
elektronicznej (dotyczy wykonawców składających ofertę na część 3). 7.Każdy Wykonawca może ubiegać się o
realizację jednej, dwóch lub trzech części zamówienia. Wybór którejkolwiek części oznacza zobowiązanie
dostarczenia wszystkich numerów lub/i aktualizacji wszystkich tytułów czasopism lub/i baz danych
wymienionych na odpowiednim Wykazie. 8.Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem
zamówienia. 9.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10.Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za jakość (zawartość, kompletność i terminowość) wykonywanych dostaw.

II.5) Główny kod CPV: 22200000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
22210000-5
48610000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa
lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 21 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
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II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował dostawy. Przez
dostawy Zamawiający rozumie realizację 3 prenumerat czasopism zagranicznych i/lub baz danych, każda o
wartości brutto nie mniejszej niż: dla części 1: 25.000,00 złotych każda dostawa dla części 2: 150.000,00
złotych każda dostawa dla części 3: 600.000,00 złotych każda dostawa. Wartości te sumują się w przypadku
ubiegania się o więcej niż 1 część zamówienia; Do dnia otwarcia ofert Wykonawca musi zrealizować każdą z
wykonywanych dostaw na ww kwotę. b) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zainstalował, w
co najmniej 3 bibliotekach, elektroniczny system obsługi prenumeraty czasopism. System powinien wymagać
logowania i umożliwiać automatyczne składanie reklamacji bezpośrednio do Wykonawcy (nie do wydawcy
czasopisma). Dotyczy to Wykonawców składających Ofertę na Część 3 zamówienia. c) Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić wykaz osób przygotowanych do obsługi prenumeraty oddelegowanych przez
Wykonawcę do obsługi Części zamówienia, o jaką/ jakie się ubiega, w tym, co najmniej 1 osoby władającej
językiem polskim. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.Zamawiający ocenia, czy udostępniane
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wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 ustawy. 6.W
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do
realizacji których te zdolności są wymagane. 7.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym
mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego: 1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 3. 8.W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i
danych finansowych podanych w innych walutach Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku
Polskiego aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
9.Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy, nastąpi
na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń oparty będzie na zasadzie
TAK/NIE (spełnia /nie spełnia).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia
określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
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Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowania Zamawiający
żąda: 1)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, 2)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
4)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 2.Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 – 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1)nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w
szczególności uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2)nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości. 3.Dokumenty, o których mowa w ust 2 pkt. 1 powinny być wystawione nie
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wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. 4.Jeżeli w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej o osoby. Przepis
ust. 3 stosuje się. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu
złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu. 7.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w ust. 1 . 8.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia dokumenty określone w ust. 1 obowiązują oddzielnie każdego wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej Zamawiający żąda: a) oświadczenie – wykaz dostaw wraz z załącznikami Wykaz dostaw
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 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, przedmiotu, dat wykonania (dd/mm/rrrr lub od kiedy
(dd/mm/rrrr) - do kiedy (dd/mm/rrrr) – w przypadku dostaw sukcesywnych) i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie. Przez dostawy należy rozumieć dostawy określone w art. 4 § 2 ust. 2 pkt 3a SIWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej, są: • referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane; • w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, • oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
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obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. b)
oświadczenie – wykaz co najmniej 3 bibliotek, w których funkcjonuje zainstalowany przez Wykonawcę
elektroniczny system obsługi prenumeraty czasopism umożliwiający, po zalogowaniu, automatyczne
składanie reklamacji bezpośrednio do Wykonawcy (nie do wydawcy czasopisma) przez odznaczenie na liście
poszczególnych numerów niedostarczonych czasopism. Wymóg ten dotyczy Wykonawców składających
ofertę na część 3 zamówienia. c) oświadczenie – wykaz osób przygotowanych do obsługi prenumeraty
oddelegowanych przez Wykonawcę do obsługi części zamówienia, o jaką/jakie się ubiega, w tym co najmniej
1 osoby władającej językiem polskim.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub /i do podpisania umowy(o
ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo
notarialnie potwierdzonej kopii, 2)dowód wniesienia wadium (wadium wnoszone w gwarancjach lub/i
poręczeniach) należy składać w formie oryginału. Oryginały można dołączyć do oferty lub złożyć przed
upływem terminu składania ofert do Działu Zamówień Publicznych – pok. 32 lub dołączyć np. w koszulce do
wierzchniej strony koperty zawierającej ofertę. Wysokość wadium została określona w art. 6 SIWZ, 3)wykazy
czasopism, baz danych i czasopism elektronicznych (stanowiące załącznik nr 1 -3 do SIWZ) do
poszczególnych części zamówienia z podaniem cen jednostkowych dla każdej pozycji, 5)jeżeli Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom określony zakres (część) zamówienia, musi to wykazać na Formularzu
nr 4. Wykonawca wykonujący zamówienie wyłącznie siłami własnymi również dołącza niniejszy formularz
do oferty, 6)w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 7)Formularz nr 2 – oświadczenie, w którym
Wykonawca zagwarantuje udostępnienie Zamawiającemu elektronicznego systemu obsługi prenumeraty
czasopism umożliwiający, po zalogowaniu, wyszukiwanie informacji bibliograficznych, informacji cenowych,
informacji o datach publikacji, terminach dostaw, historii reklamacji oraz reklamowanie online bezpośrednio u
Wykonawcy. Dotyczy to Wykonawców składających Ofertę na Część 2 i 3 zamówienia, 8)Formularz nr 3 oświadczenie określające zakres, w jakim Wykonawca nieodpłatnie zapewni Zamawiającemu dostęp do
czasopism elektronicznych. Dotyczy to Wykonawców składających Ofertę na Część 3 zamówienia. Dane z
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Formularza nr 3 będą podlegały ocenie, 9)Formularz nr 5 – oświadczenie o sposobie naliczania cen dla
odbiorców instytucjonalnych, 10)Zaleca się dołączenie do oferty Formularza nr 6 – sporządzonego przez
Wykonawcę szczegółowego zestawienia (spisu) wszystkich oświadczeń i dokumentów itp.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: Część 1 –1
000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), Część 2 – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), Część 3 – 20
000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), lub równowartość powyższych kwot wg średniego kursu
NBP z dnia wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, w tytule przelewu
należy wpisać: wadium, numer postępowania i numer części, których dotyczy niniejsze wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
ogłoszenie.htm[2018-09-20 13:11:42]

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w
zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
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Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2.Kupujący dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu
zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia
którejkolwiek z następujących sytuacji powodujących konieczność: 1)zmiany danych identyfikacyjnych
Sprzedawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy), 2)zmiany formy wniesionego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, 3)zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy,
4)zmiany wynagrodzenia Kupującego związanego z ograniczeniem zakresu zamówienia (max o 20% wartości
umowy brutto), spowodowanego: a)reorganizacją struktury UW (likwidacja bibliotek), b)zaprzestanie publikacji
czasopisma (tj. brak wersji papierowej i/lub przejście wydawcy na inny model np. otwarty dostęp (ang. open
access, OA), c)wprowadzenie obniżenia lub uzyskania obniżenia ceny prenumeraty, a także nieodpłatnej
prenumeraty na skutek decyzji wydawcy lub działania organów lub jednostek, na których wpływu nie ma
Kupujący, d)w przypadku wprowadzenia podwyższenia ceny prenumeraty na skutek udokumentowanej zmiany
polityki wydawcy ogłoszonej po terminie składania ofert, na którą wpływu nie ma Sprzedawca np. wycofanie
tytułu z głębokim rabatem DDP. 5)zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, (wydłużenie maksymalnie
o 9 miesięcy od daty końca realizacji umowy) w przypadku dostarczania numerów opóźnionych z winy
Wydawcy lub/i Sprzedawca.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną, przy spełnieniu wymogów określonych w
ust. 4. Odwołania i wszelka korespondencja związana z odwołaniem może być przekazywana wyłącznie w
formie pisemnej. Oferty pod rygorem nieważności muszą być złożone wyłącznie w formie pisemnej. 2.Składanie
oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn zm.) osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 3.Jeżeli
Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4.Zamawiający
uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na adres: agiers@adm.uw.edu.pl i
dzp@adm.uw.edu.pl. 5.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w ust. 6, przed
upływem wymaganego terminu. 6.Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym
postępowaniem, należy kierować na adres: UNIWERSYTET WARSZAWSKI Dział Zamówień Publicznych ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa e-mail: agiers@adm.uw.edu.pl oraz dzp@adm.uw.edu.pl
Korespondencję mailem (skan pisma) należy przesyłać zawsze na oba adresy e-mail. W tytule należy wpisać
numer sprawy – DZP-361-92/2018. 7. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni
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powoływać się na podany numer sprawy – Nr DZP-361-92/2018. 8. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt
oraz dni wolnych określonych w Zarządzeniu Rektora UW nr 81 z dnia 14 listopada 2017r opublikowanym pod
adresem: http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4323/M.2017.297.Zarz.81.pdf) od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. 9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Agnieszka Giers-Dzięgielewska - Dział Zamówień Publicznych – wyłącznie w sprawach organizacyjnych - tel.
22 55-22-532.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: 1) Część 1 – gazety i tygodniki popularno-naukowe (Załącznik nr 1 zawierający Wykaz nr 1)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Gazety i tygodniki popularnonaukowe (Załącznik nr 1 zawierający Wykaz nr 1)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22200000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 21
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

warunki dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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2) Część 2 – zagraniczne czasopisma naukowe będące częścią umów krajowych i konsorcyjnych,
Część

których Uniwersytet Warszawski jest stroną, wydawane nieregularnie i z częstotliwością 1-13
2 Nazwa:

nr:

razy w roku i większą, wraz z licencją na ich użytkowanie i dostęp do wersji online w sieci
komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego (Załącznik Nr 2 zawierający Wykaz Nr 2)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zagraniczne czasopisma naukowe
będące częścią umów krajowych i konsorcyjnych, których Uniwersytet Warszawski jest stroną, wydawane
nieregularnie i z częstotliwością 1-13 razy w roku i większą, wraz z licencją na ich użytkowanie i dostęp do wersji
online w sieci komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego (Załącznik Nr 2 zawierający Wykaz Nr 2)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22200000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 21
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

warunki dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

3) Część 3 – zagraniczne czasopisma naukowe wydawane nieregularnie i z częstotliwością 1-13
Część

razy w roku i większą wraz z dostępem do ich wersji online oraz bazy danych dostępne online
3 Nazwa:

nr:

wraz z licencją na użytkowanie w sieci komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego (Załącznik nr
3 zawierający Wykaz nr 3)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
ogłoszenie.htm[2018-09-20 13:11:42]

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zagraniczne czasopisma naukowe
wydawane nieregularnie i z częstotliwością 1-13 razy w roku i większą wraz z dostępem do ich wersji online oraz
bazy danych dostępne online wraz z licencją na użytkowanie w sieci komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego
(Załącznik nr 3 zawierający Wykaz nr 3)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22200000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 21
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

liczba zgłoszonych bezpłatnych dostępów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wydruk strony
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