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CZĘŚĆ I
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
00-950 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1,
telefon: 22 556 01 29,
e-mail: zamowienia@uokik.gov.pl,
strona internetowa: www.uokik.gov.pl
Tryb i oznaczenie postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej również ustawą Prawo zamówień publicznych
i zostało oznaczone znakiem BBA-2.262.45.2020, na jaki Wykonawcy winni się powoływać
we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, zastosuje tzw. procedurę odwróconą,
tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia
dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest prenumerata prasy krajowej i zagranicznej w wersji
elektronicznej dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 2021 rok.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
- I część zamówienia – Prasa zagraniczna elektroniczna,
- II część zamówienia - Prasa krajowa Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska w wersji
elektronicznej.
Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień
Publicznych (CPV): 79.98.00.00-7 – Usługi prenumeraty
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia.
Termin i miejsce realizacji zamówienia
Rozpoczęcie prenumeraty dla danych publikacji nastąpi od dnia 1 stycznia 2021 r. i trwać
będzie do dnia 31 grudnia 2021 r.
Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Informacja o przewidywanych zamówieniach z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
ustawy Pzp.
Opis sposobu przygotowania ofert.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami SIWZ i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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7.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części. Dopuszcza się składanie
ofert częściowych, zgodnie z częściami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1
do SIWZ. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną część lub dwie części.
Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej
z części zamówienia. Każda z części zamówienia została oznaczona cyfrą rzymską.
7.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
7.7. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, winny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści.
7.8. Oferta oraz dokumenty określone w Części II lit. B i C niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia winny być ze sobą trwale złączone.
7.9. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci
wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.
Wszystkie przedkładane dokumenty i oświadczenia winny być sporządzone w języku polskim,
natomiast dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
7.10. Oferta powinna zawierać komplet wymaganych załączników.
7.11. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.
7.12. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub
zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia,
dopiski) powinny być podpisane przez Wykonawcę, natomiast cyfry należy przekreślić i obok
napisać prawidłowo – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
7.13. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane
(z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 7.19.). W treści oferty winna być umieszczona
informacja o łącznej liczbie stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.
7.14. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy – z wyłączeniem pełnomocnictw. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu
(np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność
z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osoby(ę) niewymienione we właściwym rejestrze, należy wraz z ofertą złożyć stosowne
pełnomocnictwo.
7.15. Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału (wystawionego przez osoby
wymienione we właściwym rejestrze) lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
7.16. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez
wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i przedstawione zgodnie
z punktem 7.15.
7.17. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno
być załączone upoważnienie do jej podpisania.
7.18. Zamawiający informuje, iż 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
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niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1010) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się
tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony
do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
7.19. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 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 w sposób niebudzący
wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony
zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie
ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty.
7.20. Zgodnie z art. 8 ust. 3 z związku z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofercie.
8.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
8.1. Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym.
8.2. Oferty złożone po terminie zwraca się zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, natomiast oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
8.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym
dostarczenie jej na wskazane miejsce i we wskazanym terminie, odbywa się na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
8.4. Ofertę należy złożyć (dostarczyć) w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (00-950),
pl. Powstańców Warszawy 1, Kancelaria pokój nr 1.6 (Centrum KonferencyjnoSzkoleniowe), w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny
11:00 dnia 18 grudnia 2020 r.
8.5. Ofertę należy umieścić w podwójnej kopercie (przy czym koperta kurierska nie będzie
traktowana jako koperta zewnętrzna). Koperty (Zamawiający zaleca, aby koperta
zewnętrzna nie była oznaczona nazwą ani logotypem Wykonawcy) należy zaadresować
następująco:
 ………..……………………………………………………………………………………............
Wykonawca:
Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Wydział Zamówień Publicznych
OFERTA NA:
„Prenumerata prasy krajowej i zagranicznej w wersji elektronicznej
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8.6
8.7.

8.8.
8.9.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 2021 rok – 2 części
zamówienia”
Sprawa BBA-2.262.45.2020
Część zamówienia ………………
Nie otwierać przed dniem 18 grudnia 2020 r., godz. 11:30
 ……...……………………………………………………………………………….....….
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej
w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobu opisania oferty.
Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie, w Sali 400, IV Piętro.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda informacje wynikające z art. 86 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, a następnie podczas otwarcia ofert informacje wynikające z art. 86 ust. 4 ustawy,
tj. nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Informacje wskazane w punkcie 8.7 zostaną zamieszczone przez Zamawiającego
niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej.
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub ją wycofać. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem
terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak
oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub
WYCOFANIE.
Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed terminem 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.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże
Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści
na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiany dokonane przez
Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której została udostępniona
SIWZ.
Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej
inicjatywy Zamawiającego.
Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie Biuletynu Zamówień
Publicznych.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz
zamieści taką informację na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.
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9.7. Wyjaśnienia, informacja dotycząca przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o których mowa w pkt 9.2, pkt 9.3 i pkt 9.5
dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniona
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – www.uokik.gov.pl.
9.8. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści Specyfikacji, a także pisemne odpowiedzi
na zadane pytania staną się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.9. Pytania należy kierować do Dyrektora Generalnego Urzędu – na adres lub e-mail
wskazany w pkt 1 SIWZ.
9.10. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie spraw związanych
z procedurą postępowania są Katarzyna Szynkaruk-Durlik lub Renata Wiśniewska, kontakt:
zamowienia@uokik.gov.pl.
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz
z określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów.
10.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem postanowień
pkt 10.2 i pkt 10.3.
10.2. Ofertę wraz z załącznikami (również ewentualną ofertę dodatkową), uzupełniane dokumenty
w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa
w formie pisemnej.
10.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron ma obowiązek niezwłocznie
potwierdzić fakt ich otrzymania.
10.4. Publikacja internetowa dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania będzie miała
miejsce na stronie www.uokik.gov.pl – publikacja dokumentacji następować będzie tylko
w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.
11. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.
11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2. 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 Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
CZĘŚĆ II
Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
A. Warunki udziału w postępowaniu
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
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1.2.

B.
1.

1.1
1.2

1.3

2.

2.1.

2.2.

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.).
spełniają warunki udziału w postępowaniu w tym:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie), wykonał należycie :
a) dla Części I – co najmniej 2 zamówienia (umowy) odpowiadające swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia, tj. usłudze prenumeraty prasy zagranicznej w wersji
elektronicznej o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto,
b) dla Części II – co najmniej 2 zamówienia (umowy) odpowiadające swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia, tj. usłudze prenumeraty prasy krajowej w wersji
elektronicznej o wartości co najmniej 2 500,00 zł brutto.
Podane wartości muszą dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się, że musi wynikać
z jednostkowej umowy).
Wykonawca musi potwierdzić ich należyte wykonanie, poprzez przedstawienie odpowiednich
dokumentów wystawionych przez zamawiającego lub odbiorcę zamówienia.
W przypadku usług nadal wykonywanych faktycznie zrealizowany zakres zamówienia na dzień
składania ofert musi spełniać warunki określone powyżej.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu.
Wszyscy Wykonawcy są zobowiązani złożyć:
- do oferty – aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych:
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w pkt 1.1.
lit. A Części II SIWZ (Załącznik Nr 2 do SIWZ),
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym
w pkt 1.2. lit. A Części II SIWZ (Załącznik Nr 3 do SIWZ),
- po otwarciu ofert:
oświadczenie o przynależności (wzór oświadczenia Załącznik Nr 4 do SIWZ) lub braku
przynależności (wzór oświadczenia Załącznik Nr 4A do SIWZ) do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych –
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w pkt 8.8 Części I SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
przekazania wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2. lit. A Części II SIWZ, tj.:
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 Prawo
zamówień publicznych,
Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
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przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie – potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 1.2. lit. A Części II SIWZ
(wypełniony i podpisany Załącznik Nr 7 do SIWZ – odpowiednio dla każdej części
zamówienia).
Podane wartości muszą dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się, że muszą
wynikać z jednostkowej umowy).
Dowodami, o których mowa powyżej są:
 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane lub są wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych referencje lub inne dokumenty
powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 w przypadku usług lub dostaw – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których
mowa powyżej.
Dokumenty muszą być wystawione przez Zamawiającego zamówienie/ Odbiorcę zamówienia.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek
udziału w postępowaniu, określony w pkt 1.2. Lit. A Części II SIWZ musi spełniać samodzielnie
przynajmniej jeden z wykonawców (członków konsorcjum).
3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach lub w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
W powyższym przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 1.2. lit. A Części II SIWZ polega na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca
jest zobowiązany zamieścić informacje o tym podmiocie w oświadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania (Załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz w oświadczeniu o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3 do SIWZ).
C. Dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać Oferta
1. Prawidłowo wypełnione i podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 5 do SIWZ odpowiednio dla każdej Części zamówienia).
2. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – Załączniki Nr 6 do SIWZ
– wypełniony odpowiednio dla każdej Części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.
3. Oświadczenia wymienione w pkt 1.1. i 1.2 lit. B Części II SIWZ.
4. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez
mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia
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również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych
wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
5. Oświadczenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego – Wykonawca może zamieścić niniejsze oświadczenie w Formularzu
ofertowym lub też w odrębnym dokumencie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Wykonawcy
zobowiązani są złożyć stosowne pełnomocnictwo (stanowiące oświadczenie każdego
z podmiotów) wystawione zgodnie z dyspozycją zawartą w pkt 7.15 i 7.16 Części I SIWZ.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia obowiązują
następujące zasady składania dokumentów:
a) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia musi wraz z ofertą złożyć oświadczenia wymienione w pkt 1.1
– 1.2 lit. B Części II SIWZ,
b) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1.3
i 2.1 lit. B Części II SIWZ,
c) wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złożone łącznie,
d) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców,
e) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną
i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej.
CZĘŚĆ III
Procedura postępowania dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej
1. Ocena Wykonawców i ofert
1.1. Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył oświadczenia, o którym mowa
w art. 25 a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego
na potwierdzenie warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa
do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
1.2. Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył
wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
1.3. Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie,
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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1.4. Zapisy pkt 1.1 stosuje się odpowiednio do listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo
informacji o tym, iż Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej.
1.5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
1.6. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
1.7. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w celu ustalenia, czy zaoferowana cena lub koszt lub
ich istotne części składowe zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
1.8. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy
złożyli oferty oraz zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Opis sposobu obliczenia ceny
2.1. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2.2. Cena winna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
2.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
2.4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ cenę
oferty dla każdej Części zamówienia, zgodną z załączonym Formularzem Cenowym –
stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2.5. Instrukcja wypełniania Formularza Cenowego
W polu cena brutto należy podać cenę jednostkową brutto, tj. cenę jednego dostępu
w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia następnie należy pomnożyć cenę jednego
dostępu brutto przez szacunkową ilość dostępów wskazaną dla danego tytułu, uzyskując w ten
sposób łączną wartość brutto za dostęp do tytułu w całym okresie realizacji przedmiotu
zamówienia. Zsumowanie wszystkich wartości brutto za dostępy do danych tytułów pozwoli
uzyskać cenę oferty brutto.
2.6. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę pozostaną stałe w okresie realizacji umowy
i nie będą podlegały zmianom.
2.7. Formularz Cenowy (odpowiednio dla Części I/II) jest podstawą do obliczenia ceny oferty
(Załącznik Nr 6 do SIWZ) oraz będzie stanowił podstawę rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcą, z którym zostanie podpisana umowa.
2.8. Wykonawcy, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert są zobowiązani
do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być
rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty
z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych.
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2.9. Wykonawca złoży wszelkie oświadczenia dotyczące realizacji przedmiotowego
zamówienia określone w Formularzu Ofertowym.
2.10. Do porównania ofert pod uwagę brana będzie cena oferty brutto za cały okres
prenumeraty/dostępu w danej części zamówienia.
2.11. Jeżeli złożono ofertę (Część I/II), której wybór prowadziłby do powstania
u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
3. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów oraz sposobu oceny ofert
3.1 Zamawiający będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie w każdej części
zamówienia.
Cena oferty – 100% (waga kryterium)
Cena oferty
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda
polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez
tych
Wykonawców,
których
oferty
zostały
dopuszczone
do
oceny
i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto
podaną w Formularzu Ofertowym.
Punkty będą liczone według wzoru:
Cn
C
=
----------------------- x 100 (waga kryterium)
Cb
gdzie: C – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po
przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
3.2. Przyjmuje się w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, że 1% wagi
kryterium = 1 pkt.
3.3. Wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień
publicznych zostanie wybrany do realizacji zamówienia w danej części zamówienia.
CZĘŚĆ IV
Postanowienia końcowe
1. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. Udzielenie zamówienia
2.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej Specyfikacji oraz została
uznana za najkorzystniejszą.
2.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wyniki postępowania.
2.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z dyspozycją
art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
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za najkorzystniejszą jest zobowiązany do stawienia się w celu podpisania w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki
do unieważnienia postępowania.
2.5. W przypadku uznania za najkorzystniejszą oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda umowy
regulującej współpracę tych podmiotów, jako warunek niezbędny zawarcia umowy
o udzielenie zamówienia publicznego.
2.6. Zasady współpracy podmiotów występujących wspólnie muszą być zgodne z dyspozycjami
ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności podmioty te ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3.
Istotne postanowienia umowy
Postanowienia umowy oraz zasady współpracy pomiędzy wybranym do realizacji
zamówienia Wykonawcą a Zamawiającym określają Istotne postanowienia umowy
stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ.
4.
Obowiązujące przepisy
W kwestiach, które nie zostały wyjaśnione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Kodeks cywilny.
5.
Informacje o zasadach wprowadzania zmian do zawartej umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór, w trybie
art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie i na warunkach określonych w Załączniku Nr 8 do
SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
Zmiany będą dokonywane na piśmie w postaci aneksu do zawartej umowy po uprzednim
wyrażeniu zgody na zmianę przez obie strony.
6.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), informujemy, że:
Administratorem jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą
w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
Inspektor ochrony danych jest dostępny za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
iod@uokik.gov.pl.
Cele przetwarzania danych osobowych
UOKiK przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy Pzp.
Informacje o odbiorcach danych osobowych
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Dane osobowe Pana/Pani mogą być udostępnione osobom lub podmiotom, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy Pzp.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy.
Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
•
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
•
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
•
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO**.
Nie przysługuje Pani/Panu:
•
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
•
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
•
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Prawo do wniesienia skargi
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podstawa podania danych osobowych
Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Obowiązek podania danych przez Pana/Panią wynika z ustawy Pzp, związanych z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu
o profilowanie.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
CZĘŚĆ V
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
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1.
1)

2)

3)

2.
1)

2)

3)
4)
5)

3.
1)
2)

3)
4)

Przepisy ogólne.
Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179-198g) ustawy Prawo zamówień
publicznych, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:
– odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
– skarga do sądu.
Odwołanie.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby.
Dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy odpowiednie dla postępowań,
których wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z czym odwołanie przysługuje wyłącznie
wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Skarga do sądu.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia
wpłynięcia skargi do sądu.
Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje
skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
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CZĘŚĆ VI
Załączniki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o przesłankach podleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 4A – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 – Formularz ofertowy (osobno dla każdej z części zamówienia)
Załącznik Nr 6 – Formularz cenowy (osobno dla każdej z części zamówienia)
Załącznik Nr 7 – Wykaz dostaw (osobno dla każdej z części zamówienia)
Załącznik Nr 8 – Istotne postanowienia umowy
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest prenumerata prasy krajowej i zagranicznej w wersji elektronicznej
dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 2021 rok.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części.
- I część zamówienia – Prasa zagraniczna w wersji elektronicznej
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do prasy zagranicznej w wersji elektronicznej dla
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w roku 2021 polegającej na udostępnieniu
użytkownikom pobierania i odczytywania, na co najmniej dwóch różnych urządzeniach, w tym
jednym mobilnym, prasy w poniższy sposób:
a) z serwera dostawcy za pomocą przydzielonych przez Wykonawcę loginów i haseł, lub
za pośrednictwem numerów IP Zamawiającego, o ile Wydawca nie dopuszcza aktywacji
dostępu poprzez login i hasło, lub
b) poprzez zainstalowanie na stacjach roboczych Zamawiającego oprogramowania
aplikacyjnego.
2. Wykonawca zapewni rozwiązanie umożliwiające wydzielenie kont dostępnych dla
użytkowników, którzy będą korzystali z aplikacji prasy elektronicznej. Przekazanie loginów
i haseł nastąpi przynajmniej 5 dni przed rozpoczęcie „prenumeraty”.
3. Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
4. Zamawiający zastrzega sobie, w każdym czasie w okresie realizacji przedmiotu umowy,
dokonywania zmian liczby egzemplarzy w poszczególnych tytułach lub rezygnacji
z poszczególnych tytułów prasowych z zachowaniem ustalonych cen zgodnych z ofertą
Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresów mailowych, do których
przydzielono loginy i hasła. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Rezygnacja dokonana będzie w formie pisemnej lub elektronicznej.
5. Wykaz tytułów prasy zagranicznej w wersji elektronicznej:
PRASA ZAGRANICZNA
ELEKTRONICZNA
Lp. Tytuł
1
2
3
4
5
6
7

Concurennces
European Competition Law Review
(ECLR), ISSN: 0144-3054
Financial Times
International Journal of Data Science
and Analytics – Springer
Journal of Natural Fibers
The Economist
The Telegraph

OKES PRENUMERATY
Ilość dostępu

OD

DO

1

01.01.2021

31.12.2021

2

01.01.2021

31.12.2021

6

01.01.2021

31.12.2021

1

01.01.2021

31.12.2021

1
10
1

01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021

31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
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8
9

Wall Street Journal

Warentest
Zeitschrift für das gesamte
Handelsrecht und Wirtschaftsrecht
10
(ZHR), ISSN (Print)
0044-2437

1

01.01.2021

31.12.2021

1

01.01.2021

31.12.2021

1

01.01.2021

31.12.2021

6. Przez liczbę dostępów rozumie się taką liczbę loginów użytkowników, która pozwala
na równoczesne pobranie i odczytywanie danego tytułu. Jeden pakiet prasy będzie posługiwał się
jednym loginem.
7. Wykonawca dostarczy i zapewni dostęp do tytułów prasy elektronicznej wskazanych
w zamówieniu nie później niż do godz. 7.00 w dniu wydania gazety, o ile wydanie elektroniczne
czasopisma nastąpiło przed godziną 7.00.
8. O ile Wydawca umożliwia bądź dopuszcza taką funkcjonalność, Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić w elektronicznym dostępie do prasy z poziomu użytkownika zakres obsługi obejmujący
co najmniej:
a) listę tytułów oraz kalendarz umożliwiający nawigację między wydaniami;
b) nawigację pomiędzy działami w danym wydaniu;
c) przeglądanie stron przy pomocy przycisków klawiatury służących do przewijania stron,
strzałek kierunkowych lub myszki;
d) spis treści umożliwiający dostanie się do żądanego miejsca w danym wydaniu;
e) powrót do ostatnio oglądanej strony wydania;
f) zmianę oryginalnej wielkości stron do żądanej wartości procentowej w zakresie od 25%
do co najmniej 400%;
g) drukowanie i kopiowanie całej strony lub zaznaczonego fragmentu oraz posiadanie
funkcji podglądu wydruku i ustawień drukowania;
h) opcję wyszukiwania w obrębie czytanego wydania z zaznaczeniem wyszukiwanych fraz
oraz opcję wyszukiwania zaawansowanego przeszukującego wszystkie posiadane
wydania – wyniki mają umożliwić przeskoczenie do określonej strony zawierającej
wyszukiwaną frazę;
i) opcję zapamiętywania hasła;
j) instrukcję obsługi programu.
9. Wykonawca dostarczy oprogramowanie aplikacyjne służące do czytania prasy w wersji
elektronicznej oraz przeszkoli na swój koszt wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika
z zakresu instalacji i obsługi aplikacji świadczącej dostęp do wydań elektronicznych.
Wykonawca będzie dostarczał na bieżąco potrzebne aktualizacje użytkowanej aplikacji.
Wykonawca wdroży w siedzibie Zamawiającego oprogramowanie aplikacyjne do pobierania
i odczytywania prasy, przynajmniej na 5 dni przed rozpoczęciem prenumeraty.
10. Pobieranie zamówionych tytułów (tzn. pobranie całej objętości danego elektronicznego
wydania, o ile dopuszcza to Wydawca) będzie się odbywać poprzez bezpieczny, dedykowany
kanał łączności wykorzystujący istniejące łącze internetowe.
11. W przypadku awarii po stronie Zamawiającego, Wykonawca udzieli niezbędnych konsultacji
potrzebnych do ponownego uruchomienia usługi – w terminie do 4 godzin od zgłoszenia awarii
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12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

w dniu roboczym oraz 8 godzin w dni wolne od pracy przekazując niezbędne instrukcje
Zamawiającemu. Wyżej wymieniona usługa będzie świadczona w ramach wynagrodzenia
określonego w umowie.
W przypadku awarii po stronie Wykonawcy, Wykonawca usunie ją w ciągu 3 godzin w dzień
roboczy oraz w ciągu 6 godzin w dni wolne od pracy – czas będzie liczony od momentu
zgłoszenia awarii na adres poczty elektronicznej Wykonawcy. W przypadku awarii po stronie
Wykonawcy, dłuższy niż jedną dobę, Wykonawca dostarczy niezwłocznie wszystkie
prenumerowane przez Zamawiającego tytuły wydane od dnia wystąpienia awarii. Awaria
skutkująca niedostarczeniem zamówionych tytułów będzie zgłaszana przez wyznaczonego
pracownika Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres
wskazany przez Wykonawcę.
Powyższe terminy w technicznie uzasadnionych przypadkach mogą zostać wydłużone za zgodą
Zamawiającego.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy oraz w ramach
wynagrodzenia określonego w umowie, licencji na korzystanie z oprogramowania służącego
pobieraniu i odczytywaniu elektronicznych wydań prasy.
Prasa elektroniczna zawierać będzie wszystkie dodatki wliczone w cenę danego tytułu.
Wykonawca udostępni dostęp do wydań archiwalnych danego czasopisma, o ile jest
on oferowany przez Wydawcę w zakresie publikacji,.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego – na każde jego
żądanie – o przebiegu realizacji umowy.
Wykonawca będzie niezwłocznie zawiadamiał pocztą elektroniczną Zamawiającego o:
1) wszelkich istotnych zmianach dotyczących zamawianej prasy, np. o zakończeniu lub
zawieszeniu wydawania tytułu, zmianie nazwy lub częstotliwości ukazywania się tytuł;
2) zaistnieniu siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie lub terminowe wykonanie dostawy.

II. Część zamówienia - Prasa krajowa Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska w wersji
elektronicznej
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do prasy krajowej Wydawnictwa Wolters Kluwer
Polska w wersji elektronicznej dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w roku 2021
polegającej na udostępnieniu użytkownikom pobierania i odczytywania, na co najmniej dwóch
różnych urządzeniach, w tym jednym mobilnym, prasy w poniższy sposób:
a) z serwera dostawcy za pomocą przydzielonych przez Wykonawcę loginów i haseł lub za
pośrednictwem numerów IP Zamawiającego, o ile Wydawca nie dopuszcza aktywacji
dostępu poprzez login i hasło, lub
b) poprzez zainstalowanie na stacjach roboczych Zamawiającego oprogramowania
aplikacyjnego.
2. Wykonawca zapewni rozwiązanie umożliwiające wydzielenie kont dostępnych dla
użytkowników, którzy będą korzystali z aplikacji prasy elektronicznej. Przekazanie loginów
i haseł nastąpi przynajmniej 5 dni przed rozpoczęcie „prenumeraty”.
3. Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
4. Zamawiający zastrzega sobie, w każdym czasie w okresie realizacji przedmiotu umowy,
dokonywania zmian liczby egzemplarzy w poszczególnych tytułach lub rezygnacji
z poszczególnych tytułów prasowych z zachowaniem ustalonych cen zgodnych z ofertą
Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresów mailowych, do których
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przydzielono loginy i hasła. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne
roszczenia. Rezygnacja dokonana będzie w formie pisemnej lub elektronicznej.
Wykaz tytułów prasy krajowej w wersji elektronicznej:

5.

PRASA KRAJOWA ELEKTRONICZNA
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
6.

7.

8.

Tytuł

ilość egzemplarzy

OKRES PRENUMERATY
OD

DO

Europejski Przegląd Sądowy
1
01.01.2021
31.12.2021
Glosa-Prawo Gospodarcze w
Orzeczeniach i
3
01.01.2021
31.12.2021
Komentarzach
Państwo i Prawo
2
01.01.2021
31.12.2021
Przegląd Prawa Handlowego
3
01.01.2021
31.12.2021
Przegląd Prawa Publicznego
2
01.01.2021
31.12.2021
Przegląd Sądowy
2
01.01.2021
31.12.2021
Zeszyty Naukowe
01.01.2021
31.12.2021
Sądownictwa
2
Administracyjnego (ZNSA),
ISSN 1734-803X
Przez liczbę dostępów rozumie się taką liczbę loginów użytkowników, która pozwala
na równoczesne pobranie i odczytywanie danego tytułu. Jeden pakiet prasy będzie posługiwał
się jednym loginem.
Wykonawca dostarczy i zapewni dostęp do tytułów prasy elektronicznej wskazanych
w zamówieniu nie później niż do godz. 7.00 w dniu wydania gazety, o ile wydanie
elektroniczne czasopisma nastąpiło przed godziną 7.00.
O ile Wydawca umożliwia bądź dopuszcza taką funkcjonalność, Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić w elektronicznym dostępie do prasy z poziomu użytkownika zakres obsługi
obejmujący co najmniej:
a) listę tytułów oraz kalendarz umożliwiający nawigację między wydaniami;
b) nawigację pomiędzy działami w danym wydaniu;
c) przeglądanie stron przy pomocy przycisków klawiatury służących do przewijania stron,
strzałek kierunkowych lub myszki;
d) spis treści umożliwiający dostanie się do żądanego miejsca w danym wydaniu;
e) powrót do ostatnio oglądanej strony wydania;
f) zmianę oryginalnej wielkości stron do żądanej wartości procentowej w zakresie od 25%
do co najmniej 400%;
g) drukowanie i kopiowanie całej strony lub zaznaczonego fragmentu oraz posiadanie
funkcji podglądu wydruku i ustawień drukowania;
h) opcję wyszukiwania w obrębie czytanego wydania z zaznaczeniem wyszukiwanych fraz
oraz opcję wyszukiwania zaawansowanego przeszukującego wszystkie posiadane
wydania – wyniki mają umożliwić przeskoczenie do określonej strony zawierającej
wyszukiwaną frazę;
i) opcję zapamiętywania hasła;
j) instrukcję obsługi programu.
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9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

Wykonawca dostarczy oprogramowanie aplikacyjne służące do czytania prasy w wersji
elektronicznej oraz przeszkoli na swój koszt wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika
z zakresu instalacji i obsługi aplikacji świadczącej dostęp do wydań elektronicznych.
Wykonawca będzie dostarczał na bieżąco potrzebne aktualizacje użytkowanej aplikacji.
Wykonawca wdroży w siedzibie Zamawiającego oprogramowanie aplikacyjne do pobierania
i odczytywania prasy, przynajmniej na 5 dni przed rozpoczęciem prenumeraty.
Pobieranie zamówionych tytułów (tzn. pobranie całej objętości danego elektronicznego
wydania, o ile dopuszcza to Wydawca) będzie się odbywać poprzez bezpieczny, dedykowany
kanał łączności wykorzystujący istniejące łącze internetowe.
W przypadku awarii po stronie Zamawiającego, Wykonawca udzieli niezbędnych konsultacji
potrzebnych do ponownego uruchomienia usługi – w terminie do 4 godzin od zgłoszenia awarii
w dniu roboczym oraz 8 godzin w dni wolne od pracy przekazując niezbędne instrukcje
Zamawiającemu. Wyżej wymieniona usługa będzie świadczona w ramach wynagrodzenia
określonego w umowie.
W przypadku awarii po stronie Wykonawcy, Wykonawca usunie ją w ciągu 3 godzin w dzień
roboczy oraz w ciągu 6 godzin w dni wolne od pracy – czas będzie liczony od momentu
zgłoszenia awarii na adres poczty elektronicznej Wykonawcy. W przypadku awarii po stronie
Wykonawcy, dłuższy niż jedną dobę, Wykonawca dostarczy niezwłocznie wszystkie
prenumerowane przez Zamawiającego tytuły wydane od dnia wystąpienia awarii. Awaria
skutkująca niedostarczeniem zamówionych tytułów będzie zgłaszana przez wyznaczonego
pracownika Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres
wskazany przez Wykonawcę.
Powyższe terminy w technicznie uzasadnionych przypadkach mogą zostać wydłużone za zgodą
Zamawiającego.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy oraz w ramach
wynagrodzenia określonego w umowie, licencji na korzystanie z oprogramowania służącego
pobieraniu i odczytywaniu elektronicznych wydań prasy.
Prasa elektroniczna zawierać będzie wszystkie dodatki wliczone w cenę danego tytułu.
Wykonawca zapewni dostęp do wydań archiwalnych danego czasopisma, o ile jest
on oferowany przez Wydawcę w zakresie publikacji.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego – na każde jego
żądanie – o przebiegu realizacji umowy.
Wykonawca będzie niezwłocznie zawiadamiał pocztą elektroniczną Zamawiającego o:
1) wszelkich istotnych zmianach dotyczących zamawianej prasy, np. o zakończeniu lub
zawieszeniu wydawania tytułu, zmianie nazwy lub częstotliwości ukazywania się tytuł;
2) zaistnieniu siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie lub terminowe wykonanie dostawy.
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Prenumerata prasy krajowej
i zagranicznej w wersji elektronicznej dla Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów na 2021 rok – 2 części zamówienia (nr post. BBA-2.262.45.2020),
prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. ……………….…. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
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następujące środki naprawcze: ............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Wykonawca:
………………………………………
……………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
……………………………………….
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Prenumerata prasy krajowej
i zagranicznej w wersji elektronicznej dla Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów na 2021 rok – 2 części zamówienia, (nr post. BBA-2.262.45.2020),
prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt 1.2 lit. A Części II SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w ....………………………………………………………...……….. (wskazać
dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału
w
postępowaniu),
polegam
na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:
…………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………...………….……………………………………,
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w
następującym
zakresie...........................................
……………………………………………………………………......... (wskazać podmiot i określić
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Prenumerata prasy krajowej
i zagranicznej w wersji elektronicznej dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na
2021 rok – 2 części zamówienia (nr post. BBA-2.262.45.2020), prowadzonego przez Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie
internetowej oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej o której mowa art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp, w skład której wchodzi/ą Wykonawca/y, który/rzy złożył/li ofertę:
1. ………………………………………………………….
2. ………………………………………………………….
3. …………………………………………….……………
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, przedstawiam następujące
informacje i dowody, że powiązania z ww. podmiotami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w
niniejszym
postępowaniu:
................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………
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…...........………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 4A do SIWZ
Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Wykonawca:
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
……………………………………….
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Prenumerata prasy krajowej
i zagranicznej w wersji elektronicznej dla Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów na 2021 rok – 2 części zamówienia, (nr post. BBA-2.262.45.2020),
prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie
internetowej oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 369
ze zm.), w skład której wchodzi inny Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym
postępowaniu.

........................ dnia .....................
(miejscowość)

..........................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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UWAGA! Wykonawcy składający oferty na jedną lub dwie części zamówienia zobowiązani
są do wypełnienia formularza ofertowego w zakresie tych Części zamówienia podając ceny
za realizację poszczególnych Części zamówienia
Załącznik Nr 5 do SIWZ
……………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy pieczątka)
Tel. ....................................................
Faks ....................................................
REGON .............................................
NIP ....................................................
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00–950 Warszawa
FORMULARZ OFERTOWY
(sprawa BBA-2.262.45.2020)
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na „Prenumeratę prasy krajowej i zagranicznej w wersji
elektronicznej dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 2021 rok – 2 części
zamówienia, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na
następujących warunkach zamówienia (zgodnie z załączonym Formularzem Cenowymwypełnionym załącznikiem Nr 6 do SIWZ)
Część I – prasa zagraniczna w wersji elektronicznej*
Cena oferty brutto
- ................................................. zł
(słownie:
..........................................................................................................................................)
Podatek Vat ….. %
Cześć II - prasa krajowa Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska w wersji elektronicznej*
Cena oferty brutto - ................................................. zł
(słownie:
..........................................................................................................................................)
Podatek Vat ….. %
*„Należy wypełnić, podpisać i dołączyć do Formularza Ofertowego - Załącznik Nr 6 do SIWZ Formularz cenowy na prenumeratę prasy krajowej i zagranicznej w wersji elektronicznej
i papierowej. Brak formularza cenowego będzie skutkował nieważnością oferty na podstawie
art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp” UWAGA! * Wykonawca wypełnia tylko w tej części na którą
składa ofertę

30

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów
i usług.
Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej
oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.(*niewłaściwe skreślić)
(W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub
usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego ………………………………………………………………………………………
oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..…………zł
UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty
prowadziłby Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia)
podatku VAT.”

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od terminu składania ofert.
Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
……………………………………………………………………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania
oferty.
Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące Załącznik Nr 8 do niniejszej
SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
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Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych postanowieniach
umowy.
Zamówienia zrealizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców**
** niepotrzebne skreślić
Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
Zakres: ………………………………………………………………………………………….
Nazwa podwykonawcy (jeżeli jest znany) ……………………………………………………..
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………..
Telefon/Faks: ……………………………………………………………………………..
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………..
Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*?
Tak/nie (niepotrzebne skreślić)
(*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)
Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do
reprezentacji Wykonawcy):
Czytelne imię i nazwisko

Podpis

Parafa

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:
-

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

-

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

-

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

(Jeżeli dotyczy) Oświadczam, iż wraz z ofertą zostały złożone następujące dokumenty, które
niniejszym wskazujemy (w trybie §10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy)
w celu dokonania przez Zamawiającego badania w zakresie spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu:
-

....................................................................................................................................................
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-

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

-

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

Ofertę niniejszą składamy na ........ kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach.

...............................
(miejscowość, data)

....................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
(BBA-2.262.45.2020)
Prasa zagraniczna elektroniczna
część I
Zobowiązujemy się zrealizować prenumeratę prasy w zakresie i ilościach oraz okresie
i na warunkach określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących
warunkach cenowych:
Wartość brutto w zł
Cena jednostkowa
dostępów
brutto w zł
w całym okresie
jednego dostępu w
Ilość
Tytuł
całym okresie trwania trwania prenumeraty
dostępów
(1 stycznia 2021 r. do
prenumeraty
(1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
31 grudnia 2021 r.)
(kol. 3 x 4)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2
Concurennces
European Competition Law
Review (ECLR), ISSN:
0144-3054
Financial Times
International Journal of Data
Science and Analytics –
Springer
Journal of Natural Fibers
The Economist
The Telegraph
Wall Street Journal
Warentest
Zeitschrift für das gesamte
Handelsrecht und
Wirtschaftsrecht (ZHR),
ISSN (Print)
0044-2437

3
1

4

5

2
6
1
1
10
1
1
1

1

SUMA – Cena brutto (w
zł) wszystkich dostępów
w okresie trwania
prenumeraty
(należy zsumować
wszystkie pozycje z
kolumny 5)
...............................
(miejscowość, data)

.........................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
(BBA-2.262.45.2020)
Prasa krajowa elektroniczna Wydawnictwa Wolters Kluwer
część II
Zobowiązujemy się zrealizować prenumeratę prasy w zakresie i ilościach oraz okresie i na
warunkach określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących
warunkach cenowych:

Lp.

1
1
2
3
4
5
6
7

Tytuł

2
Europejski Przegląd Sądowy
Glosa-Prawo Gospodarcze
w Orzeczeniach i
Komentarzach
Państwo i Prawo
Przegląd Prawa Handlowego
Przegląd Prawa Publicznego
Przegląd Sądowy
Zeszyty Naukowe
Sądownictwa
Administracyjnego (ZNSA),
ISSN 1734-803X

Ilość
dostępów

3
1

Cena jednostkowa
Wartość brutto w zł
brutto w zł
dostępów w całym
jednego dostępu w
okresie trwania
całym okresie trwania
prenumeraty
prenumeraty
(1 stycznia 2021 r. do
(1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.)
31 grudnia 2021 r.)
4

(kol. 3 x 4)
5

3
2
3
2
2
2
SUMA – Cena brutto (w
zł) wszystkich
prenumerat w okresie
trwania prenumeraty
(należy zsumować
wszystkie pozycje z
kolumny 5)

..............................
(miejscowość, data)

.........................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
…………………………
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)
Wykaz usług/dostaw
spełniających wymagania zawarte w pkt 1.2. lit. A części II SIWZ
(nr post. BBA-2.262.45.2020) Część …….. zamówienia
Lp.

Przedmiot
zamówienia

1

2

….

Terminy
wykonania
(od-do)

Wartość usług/dostaw
brutto w zł

Odbiorca
(Zamawiający)
(nazwa, adres, telefon)

Sposób
dysponowania zasobami
własne / podmiotu trzeciego

własne / podmiotu trzeciego

własne / podmiotu trzeciego

Uwaga:
Do formularza należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi/dostawy zostały lub są wykonywane należycie.
* niepotrzebne skreślić
Do wykazu załączono ............ egzemplarz(e/y) dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie.
...........................................
(miejscowość, data)

…………………………………………….
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
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Załącznik Nr 8 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy

W dniu ………………………. 2020 r. w Warszawie pomiędzy:
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy
1, 00-950 Warszawa, posiadającym NIP PL 526-100-94-97, REGON 006212789, BDO
000153513,
reprezentowanym przez:
…………………………………………. – Dyrektora Generalnego Urzędu,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………... z siedzibą przy …………………………., wpisaną
do ………………………….…, posiadającą NIP ……………………………………….,
REGON ……………………….., reprezentowaną przez :
………………………………………………………………..….,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury
udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze
zm.) –……….. Część zamówienia – nr postępowania BBA-2.262.45.2020.
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do prasy zagranicznej w wersji elektronicznej
dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w roku 2021/ usługa dostępu do prasy
krajowej Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska w wersji elektronicznej dla Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w roku 2021 (w zależności od tego której części
dotyczy umowa).
2. Realizacja niniejszej umowy będzie się odbywać zgodnie z zasadami opisanymi w umowie
i załącznikach do umowy.
3. Na potrzeby niniejszej umowy przez poniższe określenia Strony rozumieją:
1) „oprogramowanie aplikacyjne” – program komputerowy, do którego autorskie
prawa majątkowe przysługują Wykonawcy lub w stosunku do którego Wykonawca
jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z oprogramowania, wykonany
na podstawie niniejszej umowy lub wykorzystany przy jej wykonywaniu
i dostarczony Zamawiającemu w ramach umowy, służby do pobierania
i odczytywania prasy o funkcjonalności i parametrach technicznych określonych
szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia. Wersja instalacyjna programu wraz
z elektroniczną instrukcją obsługi w języku polskim zostanie utrwalona na
nośnikach CD/ROM lub DVD;
2) „użytkownik” – oznacza każdą osobę fizyczną, w szczególności pracownika,
świadczącego pracę na rzecz Zamawiającego niezależnie od podstawy nawiązania
stosunku pracy, jak też osoby współpracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej,
w tym w jednostkach budżetowych podległych Zamawiającemu, używających
oprogramowania aplikacyjnego;
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„licencja” – niematerialne, niewyłączne i niezbywalne prawo do korzystania
z oprogramowania komputerowego w rozumieniu postanowień ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz postanowień
umowy;
4) „awaria” – oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe używanie
oprogramowania z powodu uszkodzenia lub utraty kodu programu, struktur danych
lub zawartości bazy danych;
5) „dostęp” – umożliwienie pobierania i odczytywania prasy w formie elektronicznej
w sposób określony w umowie i w ilościach zgodnych z zapotrzebowaniem
Zamawiającego;
6) „dzień roboczy’ – oznacza dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawo
wolnych od pracy wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

3)

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

§2
Umowa będzie realizowana od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. lub do
wyczerpania kwoty wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej z umowy.
Usługa prenumeraty prasy zagranicznej drogą elektroniczną polegać będzie na
udostępnieniu użytkownikom pobierania i odczytywania, na co najmniej dwóch różnych
urządzeniach, w tym jednym mobilnym, prasy w poniższy sposób:
a) z serwera mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego poprzez zainstalowanie na
stacjach roboczych Zamawiającego oprogramowanie aplikacyjne oraz
b) dostarczane na indywidualne adresy poczty elektronicznej użytkowników
Zamawiającego bezpośrednio z serwera dostawy za pomocą przydzielonych przez
Wykonawcę loginów i haseł.
Wykonawca zapewni rozwiązanie umożliwiające wydzielenie kont dostępnych dla
użytkowników, którzy będą korzystali z aplikacji prasy elektronicznej poprzez serwer
Wykonawcy. Przekazanie loginów i haseł nastąpi przynajmniej 5 dni przed
rozpoczęciem „prenumeraty” – po wcześniejszym otrzymaniu od Zamawiającego
o przypisaniu prasy poszczególnym użytkownikom.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z tytułów prasowych będących
w kolportażu Wykonawcy, dostarczonych do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmiany adresów mailowych, do których przydzielono loginy i hasła.
Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie. Rezygnacja
dokonana będzie w formie pisemnej lub elektronicznej.
Wykaz tytułów prasy elektronicznej został zawarty w załączniku Nr 1 do SIWZ.
Przez liczbę prenumerat wydań egzemplarzy poszczególnych tytułów rozumie się liczbę
pobrań danego wydania z serwera Zamawiającego lub z serwera Wykonawcy przez
użytkowników Zamawiającego.
Pobranie będzie płatne jednorazowo niezależnie od liczby wyświetleń danego wydania
przez poszczególnego użytkownika.
Wykonawca dostarczy i zapewni dostęp do tytułów prasy elektronicznej wskazanych
w załączniku Nr 1 do SIWZ nie później niż do godz. 7.00 w dniu wydania gazety, o ile
wydanie elektroniczne czasopisma nastąpiło przed godziną 7.00.
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, w ramach przedmiotu Zamówienia – na okres
obowiązywania umowy – prawa do korzystania z oprogramowania komputerowego
służącego do pobierania elektronicznych wydań dzienników i czasopism z serwera
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mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego oraz z serwera Wykonawcy, zgodnie
z zapisami pkt. 1 Część IV Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr
1 do SIWZ).
10. O ile Wydawca umożliwia bądź dopuszcza nw. Funkcjonalność, Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić w elektronicznym dostępie do prasy z poziomu użytkownika
zakres obsługi obejmujący co najmniej:
1) listę tytułów oraz kalendarz umożliwiający nawigację między wydaniami;
2) nawigację pomiędzy działami w danym wydaniu;
3) przeglądanie stron przy pomocy przycisków klawiatury służących do przewijania
stron, strzałek kierunkowych lub myszki;
4) spis treści umożliwiający dostanie się do żądanego miejsca w danym wydaniu;
5) przejście do żądanej strony poprzez wpisanie jej numeru w wydzielonym miejscu;
6) powrót do ostatnio oglądanej strony wydania;
7) zmianę oryginalnej wielkości stron do żądanej wartości procentowej w zakresie od
25% do co najmniej 400%.
8) drukowanie i kopiowanie całej strony lub zaznaczonego fragmentu oraz posiadanie
funkcji podglądu wydruku i ustawień drukowania;
9) opcję wyszukiwania w obrębie czytanego wydania z zaznaczeniem wyszukiwanych
fraz oraz opcję wyszukiwania zaawansowanego przeszukującego wszystkie
posiadane wydania – wyniki mają umożliwić przeskoczenie do określonej strony
zawierającej wyszukiwaną frazę;
10) pobieranie aktualnych wydań oraz wizualne przedstawianie procesu pobierania
z możliwością ustawiania priorytetów;
11) pobieranie pożądanych wydań z opcją pobierania wybranych lub brakujących stron
lub całego wydania;
12) opcję zapamiętywania hasła oraz wyświetlania informacji o aktualnie używanym
loginie;
13) automatyczne usuwanie wydań z określeniem dni, po których dane wydanie zostanie
usunięte, lista wydań do automatycznego usuwania ma zawierać przynajmniej pole
tytuł;
14) instrukcję obsługi programu oraz informację o programie, w którym dostępne są
elektroniczne wersje prasy stanowiące przedmiot niniejszej umowy;
15) pobieranie wybranego przez użytkownika egzemplarza danego tytułu bez
konieczności pobierania wszystkich wydań i tytułów.
11. Wykonawca dostarczy UOKiK oprogramowanie aplikacyjne służące do czytania prasy
w wersji elektronicznej wraz z instrukcją instalacji i obsługi oraz przeszkoli na swój
koszt wyznaczonego przez UOKiK pracownika z zakresu instalacji i obsługi aplikacji
świadczącej dostęp do wydań elektronicznych. Wykonawca będzie dostarczał na bieżąco
potrzebne aktualizacje użytkowanej aplikacji. Wykonawca wdroży w siedzibie UOKiK
oprogramowanie aplikacyjne do pobierania i odczytywania prasy, przynajmniej na 5 dni
przed rozpoczęciem prenumeraty. Pobieranie prasy online w serwisie wydawcy będzie
odbywało się zgodnie z regulaminem wydawcy.
12. Pobieranie zamówionych tytułów (tzn. pobranie całej objętości danego elektronicznego
wydania, o ile dopuszcza to Wydawca) będzie się odbywać poprzez bezpieczny,
dedykowany kanał łączności wykorzystujący istniejące łącze internetowe.
13. Warunki pobierania i dostępu:
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1) poprzez pobieranie rozumie się rozpoczęcie pobierania i pobranie całej objętości
danego elektronicznego egzemplarza;
2) pobieranie będzie odbywać się poprzez bezpieczny, dedykowany kanał łączności,
wykorzystujący istniejące łącze internetowe;
3) w przypadku awarii w siedzibie Wykonawcy, dłużej niż trzy godziny, Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu na płycie CD, w czasie nie dłuższym niż trzy godziny od
zgłoszenia, wszystkie zamówione wydania, które będą zaimportowane na serwer
Zamawiającego;
4) podczas pracy mobilnej pracownicy Zamawiającego będą mieli możliwość
indywidualnie, zdalnie aktualizować bazę danych zamówionych wydań
poszczególnych tytułów;
5) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aplikacji, która od momentu
uruchomienia wybrania odpowiedniego wydania poszczególnych tytułu umożliwi
pobranie go w określonym czasie; czas pobierania wynosi do 3 minut.
14. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania instrukcji instalacji i obsługi
oprogramowania aplikacyjnego do pobierania i odczytywania wydań do siedziby
Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
15. Jeżeli do korzystania z któregokolwiek z tytułów będącego przedmiotem umowy
konieczna jest dedykowana aplikacja, Wykonawca udzieli Zamawiającemu, na czas
realizacji umowy, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z aplikacji
służących do pobierania i odczytywania elektronicznych wydań tytułów z serwerów
wskazanych przez Wykonawcę, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Dedykowana
aplikacja ma służyć wyłącznie do ściągania i poprawnego oraz komfortowego
odczytywania elektronicznych wydań tytułów. Nie może ona zawierać innych
funkcjonalności niż te zawarte w umowie.
a) wynagrodzenie za udzielenie licencji na korzystanie z dedykowanej aplikacji
zawiera się w wynagrodzeniu brutto Wykonawcy.
16. Wykonawca przeszkoli na swój koszt dwóch wyznaczonych administratorów oraz trzech
pracowników zespołu HelpDesk Zamawiającego z zakresu obsługi aplikacji, przez którą
świadczony będzie dostęp do prasy elektronicznej.
17. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na bieżąco aktualizacje wszystkich
użytkowanych komponentów.
18. W przypadku awarii po stronie Zamawiającego, Wykonawca udzieli niezbędnych
konsultacji potrzebnych do ponownego uruchomienia usługi – w terminie do 4 godzin od
zgłoszenia awarii w dniu roboczym oraz 8 godzin w dni wolne od pracy przekazując
niezbędne instrukcje Zamawiającemu. Wyżej wymieniona usługa będzie świadczona
w ramach wynagrodzenia określonego w umowie.
19. W przypadku awarii po stronie Wykonawcy, Wykonawca usunie ją w ciągu 3 godzin
w dzień roboczy oraz w ciągu 6 godzin w dni wolne od pracy – czas będzie liczony od
momentu zgłoszenia awarii na adres poczty elektronicznej Wykonawcy. W przypadku
awarii po stronie Wykonawcy, dłuższy niż jedną dobę, Wykonawca dostarczy
niezwłocznie wszystkie prenumerowane przez Zamawiającego tytuły wydane od dnia
wystąpienia awarii. Awaria skutkująca niedostarczeniem zamówionych tytułów będzie
zgłaszana przez wyznaczonego pracownika Zmawiającego telefonicznie lub za pomocą
poczty elektronicznej na adres wskazany przez Wykonawcę.
20. Powyższe terminy w technicznie uzasadnionych przypadkach mogą zostać wydłużone za
zgodą Zamawiającego.
40

21. Awaria skutkująca niedostarczeniem zamówionych wydań będzie zgłaszana przez
wyznaczonego pracownika Zamawiającego telefonicznie oraz równolegle za pomocą
poczty elektronicznej na adres wskazany przez Wykonawcę.
22. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy oraz w ramach
wynagrodzenia określonego w umowie, licencji na korzystanie z oprogramowania
służącego pobieraniu i odczytywaniu elektronicznych wydań prasy.
23. Wykonawca będzie informował Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy
o wprowadzonych uaktualnieniach i nowościach oprogramowania służącego do
pobierania i odczytywania wydań poszczególnych tytułów oraz zapewni
Zamawiającemu prawo bezpłatnego ich otrzymywania.
24. Prasa elektroniczna zawierać będzie wszystkie dodatki wliczone w cenę danego tytułu
oferowane przez wydawcę w wersji elektronicznej.
25. Wykonawca udostępni dostęp do wydań archiwalnych danego czasopisma, o ile jest on
oferowany przez Wydawcę.
26. Dostawy stanowiące przedmiot niniejszej umowy rozpoczną się od 01.01.2021 r. i będą
wykonywane do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,
wynikającej z podpisanej umowy.
27. Zamawiający zastrzega sobie, w każdym czasie w okresie realizacji przedmiotu umowy,
możliwość dokonywania zmian liczby egzemplarzy w poszczególnych tytułach lub
rezygnacji z poszczególnych tytułów prasowych z zachowaniem ustalonych cen z ofertą
Wykonawcy. Wprowadzone zmiany nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają
zawierania aneksu do umowy.
28. Szczegółowe informacje dotyczące tytułów, jak również adresów i nazw odbiorców
zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy i będą na bieżąco
aktualizowane drogą elektroniczną przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.
29. Zamawiający będzie zgłaszał drogą elektroniczną zmiany przewidywane na etapie
realizacji przedmiotu umowy, których otrzymanie potwierdzi Wykonawca.
30. Wykonawca będzie niezwłocznie zawiadamiał pocztą elektroniczną Zamawiającemu o:
1)
wszelkich istotnych zmianach dotyczących zamawianej prasy, np. o zakończeniu
lub zawieszeniu wydania tytułu, zmianie nazwy lub częstotliwości ukazywania
się tytułu,
2)
zaistnieniu siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie lub terminowe wykonanie
dostawy.
31. Zmiany o których mowa w ust. 30 ppkt. 1 nie dotyczą tytułów, o których zakup
uzależniony jest od konieczności wykupu przez Wykonawcę obowiązkowej prenumeraty
rocznej lub półrocznej. W przypadku prenumeraty półrocznej zmiana w zamówieniu
może nastąpić po upływie 6 miesięcy od momentu zaprenumerowania przez
Wykonawcę danego tytułu. W dniu zawarcia umowy Wykonawca prześle
Zamawiającemu listę tytułów objętych obowiązkową prenumeratą roczną lub półroczną.
§3
1. Za przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
w wysokości nie wyższej niż kwota: …. (słownie: ……………………. złotych) brutto,
na którą to kwotę składa się kwota netto oraz należny podatek VAT według
obowiązującej stawki.
2. Zrealizowane dostawy będą rozliczane na podstawie zbiorczych faktur VAT,
wystawianych po miesięcznych/rocznych dostawach prasy, na koniec miesiąca
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kalendarzowego. Miesięczne faktury VAT powinny zawierać wykaz tytułów
dostarczonych w danym miesiącu, ich ilości oraz ceny poszczególnych tytułów.
3. Wartość umowy określona w ust. 1 ma charakter szacunkowy i określa górną granicę
zobowiązań Zamawiającego wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązuje się do
zachowania niezmienności cen przez cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej z formularza
asortymentowo-cenowego, stanowiącego zał. Nr 2 do niniejszej umowy - jedynie na
skutek zmiany stawek podatku VAT, w przypadku zmiany dokonanej przez władzę
ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od
towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kosztorys uwzględniający koszty zmiany
przepisów i ich wpływ na wysokość wynagrodzenia.
5. Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia względem Zamawiającego w przypadku,
gdy środki finansowe w wysokości brutto, o której mowa w ust. 1 umowy lub liczba
dziennych dostępów określona szacunkowo dla poszczególnych tytułów w Załączniku
Nr 1 do umowy, nie zostaną w pełni wykorzystane do upływu terminu zakończenia
umowy.
6. Kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności wszystkie
koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, wraz z dostawą
i wdrożeniem oprogramowania, licencją, aktualizacją oprogramowania i gwarancją
jakości, oraz jej ewentualnym odinstalowaniem oprogramowania, szkoleniami, pomocą
techniczną, a także wszelkie inne koszty, które musi ponieść Wykonawca w celu
umożliwienia Zamawiającemu korzystania z usługi.
7. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zapewnienie dostępów do tytułów w danym
okresie rozliczeniowym.
8. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy będzie płatne przelewem na rachunek
bankowy nr ………………………………………….., w terminie do 21 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
9. Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik
podatku od towarów i usług dokona płatności wynagrodzenia z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
10. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
płatności będą dokonywane w tej walucie.
11. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Wykonawca oświadcza, że:
a) jest/nie jest podatnikiem podatku vat* (niepotrzebne skreślić)
b) właściwym dla niego urzędem skarbowym jest Urząd Skarbowy
………………………………..
13. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 8 numer rachunku został ujawniony
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (dalej: „Biała lista”) oraz, że numer rachunku bankowego
wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest
rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
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14. W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze, a rachunkiem
wskazanym na „Białej liście” Zamawiający uprawniony jest do uregulowania płatności
na rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek Wykonawcy. Zapłata na
rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek Wykonawcy, skutkuje
wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.
15. W przypadku braku ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy na „Białej liście”,
Zamawiający będzie uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany
w fakturze, jednakże z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających
z przepisów prawa, w tym powiadomienia organów administracji karno-skarbowej.
16. W razie poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, w związku z błędnym
podaniem numeru rachunku bankowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku
z błędnym wskazaniem numeru rachunku bankowego.
17. Wykonawca oświadcza, że będzie doręczać faktury:
1)
w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na adres: 00 – 950
Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1, Kancelaria pokój nr 1.6 (CKS) lub
2)
w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem
przesłania
na
adres:
faktury@uokik.gov.pl,
z
adresu
……………………………..
18. W przypadku zmiany formy doręczania faktur w stosunku do treści oświadczeń
złożonych w ust. 17, Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia przedstawiciela
Zamawiającego (przesłanej pisemnie, faksem lub e-mailem), o którym mowa w § 4 ust. 6
w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed doręczeniem faktur.
19. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałych cen w całym okresie obowiązywania
umowy z zastrzeżeniem ust. 3.
20. Zrealizowane dostawy będą rozliczane na podstawie zbiorczych faktur, wystawionych po
miesięcznych dostawach prasy, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, przy
czym do każdej faktury konieczne jest dołączenie zbiorczej specyfikacji zawierającej
dane o dostarczonych tytułach prasowych, w podziale na poszczególne pakiety wraz z ich
ceną. (jeżeli dotyczy) Faktura za grudzień 2021 r. zostanie wystawiona w styczniu 2022 r.
21. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub
postanowieniami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej.
22. Strony ustalają, że w razie zmiany przepisów ogólnie obowiązujących dotyczących
podatku od towarów i usług (VAT), Wykonawca będzie wystawiał faktury
uwzględniające obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.
23. W przypadku, gdy została zawarta umowa o podwykonawstwie, Wykonawca
zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie wypłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie
o podwykonawstwo.
24. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na każdej wystawionej fakturze numeru
umowy, na podstawie której zrealizowano dostawę.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do:
1)
systematycznego i terminowego dostarczania prasy Zamawiającemu;
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niezwłocznego informowania zamawiającego na piśmie lub drogą elektroniczną
o wszelkich zmianach wydawniczych dotyczących tytułów prasy (np.:
częstotliwości ich wydawania, zmianach tytułów lub zaprzestaniu ukazywania się
pisma);
3)
niezwłocznego przekazywania wydawcom reklamacji zgłaszanych przez
Zamawiającego i sprawowania nadzoru na ich realizacją;
4)
dostarczania brakującego w dniu dostawy tytułu prasy w ciągu 1 godziny od
zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego;
5)
zapewnienia stałego kontaktu w godz. 7:30-15:30 w dni robocze, a na wniosek
Zamawiającego, zgłoszony Wykonawcy z 12-godzinnym wyprzedzeniem, także
w soboty oraz dni wolne od pracy.
Dla tytułów objętych prenumeratą roczną Wykonawca gwarantuje ich dostarczanie do
czasu ukazania się ostatniego wydania egzemplarza dotyczącego 2021 roku oraz wydań
następnych, które ukażą się po grudniu 2021 r. zgodnie z brzmieniem§1 ust. 4.
Reklamacje dotyczące opóźnień w dostawach oraz stwierdzonych w przedmiocie
zamówienia wad jakościowych bądź braków ilościowych, będą składane przez
Zamawiającego w dni robocze osobie, o której mowa w ust. 6 pkt 2, w co najmniej jednej
z przedstawionych form:
1) faksem na nr:
…………………………………………………………………………………………
………………………………;
2) drogą elektroniczną na adres:
…………………………………………………………………………………………
……..;
3) telefonicznie na nr:
…………………………………………………………………………………………
………………………
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych egzemplarzy prasy na nowe oraz
uzupełnienia stwierdzonych braków ilościowych w ciągu 3 godzin od momentu
zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji w sposób określony w ust. 3.
Wykonawca zapewni na wniosek Zamawiającego dostęp do baz danych umożliwiających
sprawdzanie przez System elektroniczny realizowanych dostaw i reklamacji.
Strony oświadczają, iż osobami wyznaczonymi do kontaktów w sprawach związanych
z realizacją niniejszej umowy będą:
1) ze strony Zmawiającego:
…………………………………………………………………………………………
…………….;
2) ze strony Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………
………………..;
Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem, pozwalającym na
prawidłowe zrealizowanie całości przedmiotu umowy.
Wykonawca nie może powierzyć realizacji umowy, osobom lub podmiotom trzecim bez
wiedzy Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę przy zachowaniu należytej staranności
wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami
2)

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
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współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, rzetelnie i terminowo,
mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy w sposób
określony w niniejszej umowie.
§5
1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1.
2. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
o której mowa w §3 ust. 1.
3. Za każdy udokumentowany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy lub jego części, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.
4. W przypadku niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w §4 ust. 1,
Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za każdy stwierdzony przypadek
w wysokości 200% ceny brutto egzemplarza lub tytułu, którego dotyczy naruszenie.
Za brak dostawy Strony przyjmują niedostarczenie prasy w terminie, o którym mowa
w umowie.
5. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w §4 ust. 4,
Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w §3 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego
po dniu otrzymania reklamacji złożonej przez Zamawiającego.
6. Przez niewykonanie usługi Strony rozumieją zaistnienie po stronie Wykonawcy
okoliczności powodujących, że świadczenie na rzecz Zamawiającego nie zostało
spełnione w całości lub w części, w szczególności polegających na odmowie wykonania
go bez uzasadnionych obiektywnie przyczyn lub nieprzystąpieniu przez Wykonawcę do
jego realizacji w trybie określonym w umowie.
7. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu realizacji umowy Zamawiający obciąży
Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w §3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
8. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wysokości 15% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w §3 ust. 1.
9. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego będzie wyższa niż wartość naliczonych
kar umownych Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego za zasadach ogólnych.
10. Zamawiający potrąci kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
11. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 10 umowy związanych
z ochroną informacji dotyczących realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 000,00 (słownie: pięć
tysięcy 00/100) złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje odstąpienie od umowy, w terminie do 14 dni,
w następujących sytuacjach:
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Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnienia
przyczyny licząc od dnia początkowego obowiązywania umowy, o którym mowa
w § 2;
2)
Wykonawca nie kontynuuje realizacji umowy pomimo dwukrotnego wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie, licząc od dnia wskazanego w drugim
wezwaniu;
3)
łączna wartość naliczonych kar umownych przekroczy 15% wynagrodzenia,
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, licząc od dnia przekroczenia 15%
wynagrodzenia.
Zamawiający może odstąpić od umowy w rybie natychmiastowym, tj. w terminie do 3
dni w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków
niniejszej umowy po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o naruszeniu i nieusunięciu
naruszenia w terminie 3 dni.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.
Poza wskazanymi powyżej wypadkami Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo
odstąpienia od umowy również:
1) w przypadkach opisanych w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp;
2) gdy Wykonawca, pomimo otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania do
zaniechania naruszeń, nie przystąpi do realizacji dostawy prasy albo będzie je
wykonywał w sposób sprzeczny z umową.
W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany będzie wyłącznie do
zapłaty kwoty wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu umowy
zrealizowanego do dnia odstąpienia, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu
żadne roszczenia odszkodowawcze.
1)

2.

3.
4.
5.

6.

§7
1. Działając w oparciu o art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące
okoliczności umożliwiające wprowadzenie zmian w treści zawartej umowy w stosunku
do treści złożonej oferty poprzez:
1) rezygnację z zakupu poszczególnych tytułów prasowych- w takim przypadku zmianie
może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy faktycznie wypłacanego;
2) zmiany liczby pakietów prasy lub zmiany liczby egzemplarzy w poszczególnych
tytułach prasowych w okresie obowiązywania umowy– w takim przypadku zmianie
może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
3) zmiany cen sprzedaży tytułów dokonanej przez wydawców, wynikającej ze zmiany
częstotliwości ich wydawania, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian cen
jednostkowych ujętych w formularzu asortymentowo-cenowym, od następnego
kwartału, jedynie po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie, w każdym czasie w okresie realizacji przedmiotu umowy,
możliwość dokonywania zmian liczby egzemplarzy w poszczególnych tytułach lub
rezygnacji z poszczególnych tytułów prasowych z zachowaniem ustalonych cen z ofertą
Wykonawcy. Zamawiający będzie zgłaszał pisemnie – drogą elektroniczną zmiany
przewidywane na etapie realizacji przedmiotu umowy, których otrzymanie potwierdzi
Wykonawca.
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Wykonawca będzie niezwłocznie zawiadamiał pocztą elektroniczną Zamawiającego o:
1) wszelkich istotnych zmianach dotyczących zamawianej prasy np. o zakończeniu lub
zawieszeniu wydawania tytułu, zmianie nazwy lub częstotliwości ukazywania się
tytułu;
2) zaistnieniu siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie lub terminowe wykonanie
dostawy.
Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 3 pkt. 1 nie dotyczą tytułów, których zakup
uzależniony jest od konieczności wykupu przez Wykonawcę obowiązkowej prenumeraty
rocznej lub półrocznej. W przypadku prenumeraty półrocznej i rocznej zmiana
w zamówieniu może nastąpić po upływie terminu zaprenumerowania przez Wykonawcę
danego tytułu. W dniu zawarcia umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu listę
tytułów objętych obowiązkową prenumeratą roczną lub półroczną.
W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający zgłaszać będzie zmiany
dotyczące zmniejszenia lub zwiększenia ilości egzemplarzy w poszczególnych tytułach,
pocztą elektroniczną. Zmiany dla prasy codziennej i tygodników powinny być
wprowadzone jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie do 3 dni roboczych dla
miesięczników zmiany mogą być realizowane z początkiem miesiąca następującego po
miesiącu, w którym Zamawiający poinformował Wykonawcę, ale nie później niż 10 dni
roboczych przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca świadczenia usługi. Wykonawca
zobowiązuje się potwierdzić na piśmie w formie elektronicznej otrzymanie informacji
dotyczących zmian ilościowych lub likwidacji/utworzenia poszczególnych pakietów.
Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą
nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust.
1 pkt. 2-6 ustawy Pzp.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na
pisemny wniosek Wykonawcy.
Wszelkie zmiany wyłącznie zawarte w treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody
obu stron pod rygorem nieważności oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie
zgodnej z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem § 4 ust. 3 i 6.
Zamawiający dopuszcza taką możliwość zmiany zawartej umowy, w zakresie:
1) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,
2) zmiany stron w umowie wynikających ze zmian organizacyjnych niezależnych od
Zamawiającego.
3) zmian sposobu wykonywania usługi w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów;
4) możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez skutków
prawnych i finansowych dla Zamawiającego np. w sytuacji likwidacji
Zamawiającego;
5) zmiany: nazwy, adresu, statusu, zmian organizacyjnych Zamawiającego,
Wykonawcy;
6) zmiany ceny, o której mowa w § 3 ust. 4 w zakresie zamówienia do której ma ona
zastosowanie i zmiany maksymalnego wynagrodzenia odpowiednio o łączną kwotę
wynikającą z takiej zmiany.
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§8
(w przypadku, gdy Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa wskazał w ofercie udział
podwykonawcy w wykonywaniu zamówienia)
1. Strony uzgadniają, iż przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę przy
udziale niżej wymienionych Podwykonawców:
……………………………………. (nazwa, adres) ……………………… (zakres
wykonywanych czynności)
2. Wykonawca w zakresie pozostałej części wykona przedmiot umowy samodzielnie.
3. Powierzenie Podwykonawcy realizacji zamówienia w zakresie określonym w ust. 1 nie
zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części
zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników tak, jakby to były jego własne
działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania lub jego własnych pracowników.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1, ustawy Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie
przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres usług wykonanych przez
Podwykonawcę.

1.

2.

3.

4.

5.

§9
Wykonawca w przypadku świadczenia usługi prenumeraty prasy krajowej w wersji
elektronicznej, oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie do oprogramowania
wraz
z dokumentacją związaną z oprogramowaniem, oraz, że korzystanie z niego na podstawie
umowy nie narusza żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, a zwłaszcza nie
wymaga zezwolenia osoby trzeciej.
Wykonawca udziela Zamawiającemu z dniem odbioru oprogramowania na okres jej
obowiązywania, licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie na korzystanie
z oprogramowania na następujących polach eksploatacji:
1) Pobierania oprogramowania od Wykonawcy w sposób przez niego określony;
2) Utrwalania oprogramowania na urządzeniach Zamawiającego;
3) Korzystania wyłącznie w celu zgodnym z umową;
4) Rozpowszechniania wyłącznie w celu zgodnym z umową wewnątrz struktur
organizacyjnych Zamawiającego.
Wynagrodzenie za korzystanie z oprogramowania w okresie objętym licencją, obejmujące
każde z pól eksploatacji wymienione w ust. 2 zawiera się w wynagrodzeniu, o którym
mowa w §3 ust. 1 umowy.
Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 obejmuje też przeniesienie własności
nośnika, na którym jest utrwalone oprogramowanie. Nabycie nośnika nie oznacza
przeniesienia majątkowego prawa autorskiego do oprogramowania.
Zamawiający ma prawo uzyskać dostęp do aktualizacji oprogramowania w okresie
obowiązywania umowy w ramach wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy.
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6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie oprogramowania
przez cały okres jej obowiązywania.
7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć z oprogramowania wszelkie awarie,
które uniemożliwiają korzystanie z niego lub ograniczają możliwość jego wykorzystania
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i instrukcją obsługi oraz błędów i podatności
bezpieczeństwa mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo sieci i systemów
Zamawiającego.
8. W przypadku awarii po stronie Zamawiającego, Wykonawca udzieli niezbędnych
konsultacji potrzebnych do ponownego uruchomienia usługi – w terminie do 4 godzin od
zgłoszenia awarii w dniu roboczym oraz 8 godzin w dni wolne od pracy przekazując
niezbędne instrukcje Zamawiającemu. Ww. usługa będzie świadczona w ramach
wynagrodzenia określonego w umowie.
9. W przypadku awarii po stronie Wykonawcy, Wykonawca usunie ją w ciągu 3 godzin
w dzień roboczy oraz w ciągu 6 godzin w dni wolne od pracy – czas będzie liczony od
momentu zgłoszenia awarii na adres poczty elektronicznej Wykonawcy. W przypadku
awarii po stronie Wykonawcy dłuższej niż jedna doba, Wykonawca dostarczy
niezwłocznie wszystkie prenumerowane przez Zamawiającego tytuły wydane od dnia
wystąpienia awarii. Awaria skutkująca niedostarczeniem zamówionych tytułów będzie
zgłaszana przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą
poczty elektronicznej na adres wskazany przez Wykonawcę.
10. Powyższe terminy w technicznie uzasadnionych przypadkach mogą zostać wydłużone za
zgodą Zamawiającego.
11. W okresie realizacji usługi Zamawiający będzie korzystać z pomocy technicznej
świadczonej w formie konsultacji przez wykwalifikowany personel Wykonawcy.

1.
2.

3.

4.

§ 10
Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie zobowiązań umownych,
jeżeli takie niedotrzymanie będzie skutkiem działania siły wyższej.
Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, nagłe nieprzewidywalne i niezależne od woli
Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub pewien
czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej
staranności Stron. Za siłę wyższą uznaje się także kolejne fale i rozwój epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Za siłę wyższą Strony nie uznają w szczególności
przerwy w dostępie do Internetu lub braku takiego dostępu, chyba że jest to wynikiem
wystąpienia siły wyższej.
Siła wyższa w szczególności obejmuje:
1)
klęski żywiołowe, w tym pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan;
2) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne.
Obowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, bezzwłoczne, dokonane najpóźniej w ciągu 24
godzin od chwili, w której stało się możliwe zawiadomienie drugiej strony o wystąpieniu
siły wyższej. W zawiadomieniu należy wskazać na rodzaj siły wyższej oraz na sposób,
w jaki wpłynęła ona na niemożność dotrzymania przez Stronę zobowiązań umownych.
Brak takiego zawiadomienia oznaczać będzie, że siła wyższa nie skutkowała niemożnością
dotrzymania przez Stronę postanowień umownych, ze wszystkimi konsekwencjami dla
Strony, która nie dokona zawiadomienia.
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5. Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Wykonawca i Zamawiający podejmują
wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia
skutków oddziaływania siły wyższej na przedmiotu umowy.
6. Skutek siły wyższej będzie służył do zwolnienia znajdującej się od jej działania Strony
z zobowiązań dotkniętych działaniem danego przypadku siły wyższej na podstawie
niniejszej umowy, aż do usunięcia oddziaływania siły wyższej.
7. Jeżeli Strony w dobrej wierze nie uzgodnią zaistnienia siły wyższej, ciężar dowodu
zaistnienia siły wyższej spoczywa na Stronie powołującej się na jej zaistnienie.
8. Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres oddziaływania siły
wyższej, ani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły wyższej.
9. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wynikające z niewykonania zobowiązań
wobec Wykonawcy przez jego kooperantów, nie stanowi siły wyższej.
§ 11
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi
wszelkich informacji o Zamawiającym oraz informacji, do których uzyskał dostęp
w związku z wykonaniem umowy.
2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zwalnia Wykonawcę jedynie pisemna zgoda
Zamawiającego.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji dostępnych publicznie oraz
informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim są one uprawnione do
ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§12
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na wniosek Zamawiającego i w terminie przez
niego wskazanym, nie częściej niż jeden raz w miesiącu, raport wykorzystania dostępów
dziennych poszczególnych tytułów objętych przedmiotem zamówienia z sieci wewnętrznej
UOKiK, na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie przez Zamawiającego.
2. W celu realizacji ust. 1, Zamawiający stworzy Wykonawcy odpowiednie warunki dla
przeprowadzenia audytu pobrań elektronicznych, po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu
takiego zamiaru z wyprzedzeniem nie krótszym niż dwa dni robocze.

1.

2.
3.

4.

§13
Za dni robocze w rozumieniu niniejszej umowy uznawane będą dni tygodnia od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu
ustawy z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90, ze zm.).
Spory związane z wykonaniem niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą
miały przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz.
1740, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) albo innych przepisach powszechnie
obowiązujących.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron./ Umowa zawarta została w formie elektronicznej, podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zapis jeżeli umowa jest zawierana w formie
elektronicznej)
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5. Integralną część umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 do umowy- Opis Przedmiotu zamówienia
2) Załącznik nr 2 do umowy – Formularz asortymentowo-cenowy
3) Załącznik nr 3 do umowy – Formularz oferty.
4) Załącznik nr 4 do umowy – Oświadczenie podmiotu zewnętrznego o zachowaniu
poufności.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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