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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46336-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Usługi drukowania i dostawy
2018/S 022-046336

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
Lublin
20-950
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Madyjewska
Tel.:  +48 814454159
E-mail: dzp@kul.pl 
Faks:  +48 814454163
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kul.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin;Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223
Lublin
20-950
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Madyjewska
Tel.:  +48 814454159
E-mail: dzp@kul.pl 
Faks:  +48 814454163
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Kościelna Szkoła Wyższa o Pełnych Prawach Publicznych Szkół Wyższych

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:dzp@kul.pl
www.kul.pl
http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
mailto:dzp@kul.pl
http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
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Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II
Numer referencyjny: AZP-240/PN-p221/01/2018

II.1.2) Główny kod CPV
79823000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części:
1) Część 1 - Usługa druku i dostawy druków wysokonakładowych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II;
2) Część 2 - Usługa druku i dostawy druków niskonakładowych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ (Część 1 postępowania)/1b do
SIWZ (Część 2 postępowania).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 316 743.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa druku i dostawy druków wysokonakładowych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79820000
79810000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1a do SIWZ pn. Opis przedmiotu
zamówienia wraz z wyceną oraz w załączniku nr 4 do SIWZ pn. Wzór umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji jednostkowego zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 266 770.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie bedzie częściowo finansowane ze środków Unii Europejskiej.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni.
2.Wykonawca przystępujący do przetargu w Części 1 zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu
składania ofert, wadium w wysokości 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy 00/100 zł).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa druku i dostawy druków niskonakładowych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79820000
79810000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1b do SIWZ pn. Opis przedmiotu
zamówienia wraz z wyceną oraz w załączniku nr 4 do SIWZ pn. Wzór umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji jednostkowego zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 49 973.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie bedzie częściowo finansowane ze środków Unii Europejskiej.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni.
2.Wykonawca przystępujący do przetargu w Części 2 zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu
składania ofert, wadium w wysokości 1 300,00 PLN (słownie: tysiąc trzysta 00/100 zł).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy
Pzp.
2.Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, na podstawie okoliczności o których mowa w
art. 24 ust. 5 pkt 1) oraz pkt 8) ustawy Pzp.
3.Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykaz oświadczeń lub dokumentów,
składanych przez wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie zamawiającego, w celu potwierdzenia,
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę
w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zawarto w Rozdziale VII SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące posiadania doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje należycie:
— w Części 1 - co najmniej dwie usługi druku materiałów informacyjno-promocyjnych o wartości min. 80 000,00
PLN brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 00/100 zł) każda,
— w Części 2 - co najmniej dwie usługi druku materiałów informacyjno-promocyjnych o wartości min. 14 000,00
PLN brutto (słownie: czternaście tysięcy 00/100 zł) każda.
W okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie.
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Przez wykonanie danej usługi zamawiający rozumie sumę świadczeń wykonanych w ramach jednej umowy. W
przypadku usług wykonywanych zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie
wykonana spełni wymogi określone przez zamawiającego w zakresie wartości usługi.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wszelkie informacje dotyczące treści umowy związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na
jakich zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostały
zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy zostały wskazane w jej wzorze, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/03/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/03/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin;
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223;

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1.Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony formularz „Oferta wykonawcy” sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr
2 do SIWZ, zawierający w szczególności: cenę ofertową brutto, termin realizacji jednostkowego zamówienia,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez
zastrzeżeń, a także informacje dotyczące podwykonawców (jeżeli dotyczy);
2) Wypełniony i podpisany formularz „Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną”, stanowiący Załącznik nr 1a
(Część 1)/1b (Część 2) do SIWZ;
3) Oświadczenie wskazane w Rozdziale VII ust. 1 SIWZ;
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy dokumenty
składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby upoważnione
do reprezentacji wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej
wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba
lub osoby zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie;
5) Dowód wniesienia wadium.
2. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 z dnia
29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z ze zm.) przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2018


