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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
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: Beata Zięba
Tel.: +48 814454159
E-mail: dzp@kul.pl
Faks: +48 814454163
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kul.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługi przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń i warsztatów dla studentów KUL w ramach proj. Zintegrowany
Program Podnoszenia Kompetencji Studentów i Pracowników KUL
Numer referencyjny: AZP-240/PN-p221/18/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
80000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi przeprowadzenia warsztatów i certyfikowanych szkoleń, w tym
w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate) lub równoważnym w zakresie ujednoliconego i
kompletnego systemu zdobywania i weryfikacji wiedzy i umiejętności, zdobytych poza formalnym systemem
kształcenia, który posiada nie gorsze cechy jakościowe, od rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego,
o walorach i cechach nie gorszych niż opisane w niniejszej SIWZ dla studentów Katolickiego Uniwersytetu
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Lubelskiego Jana Pawła II w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i
pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a/1b/1c/1d do SIWZ w zależności od części.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate) dla
studentów KUL na potrzeby realizacji projektu
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80000000
80530000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
położonych w Lublinie przy Al. Racławickich 14, Konstantynów 1, Droga Męczenników Majdanka 70

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi przeprowadzenia warsztatów i certyfikowanych szkoleń, w tym w
standardzie VCC (Vocational Competence Certificate) lub równoważnym w zakresie ujednoliconego i
kompletnego systemu zdobywania i weryfikacji wiedzy i umiejętności, zdobytych poza formalnym systemem
kształcenia, który posiada nie gorsze cechy jakościowe, od rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego,
o walorach i cechach nie gorszych niż opisane w niniejszej SIWZ dla studentów Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i
pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dla części nr 4 Usługa przeprowadzenia certyfikowanych
szkoleń w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate) dla studentów KUL na potrzeby realizacji
projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II” - załącznik nr 1d do SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób (personelu Wykonawcy) wyznaczonych do realizacji
zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.03.05.00-00-Z207/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert,
wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 zł). Wadium może być wnoszone w
formie oraz na zasadach określonych w SIWZ i art. 46 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni.
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.1.6)

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 074-164647

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 4
Nazwa:
Usługa przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate) dla
studentów KUL na potrzeby realizacji projektu
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-056454

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W CZĘŚCI 4
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zawiadamia o unieważnieniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części 4.
Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w części 4 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy
Pzp. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w części 4 ze względu na fakt, że postępowanie
obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą na chwilę obecną zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający pomimo zachowania zasady należytej staranności, opisał przedmiot zamówienia w sposób,
który mógłby spowodować naruszenie zasad uczciwej konkurencji i zasady przejrzystości w niniejszym
postępowaniu, co potwierdzone zostało w wyroku KIO z dnia 18 maja 2018 r. sygn. akt 821/18. W celu
prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego konieczne jest ponowne
przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie

4/4

z zaleceniami Krajowej Izby Odwoławczej zawartymi w wyżej wymienionym wyroku, a co za tym idzie, ponowne
oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w pozostałych częściach, konieczne jest unieważnienie niniejszego postępowania w
części 4.
2. MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ
W związku z unieważnieniem części 4 oraz wyrokiem KIO z dnia 18 maja 2018 r. sygn. akt 821/18
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, dokonuje jednocześnie modyfikacji zapisów SIWZ w
następującym zakresie: usuwa wszystkie zapisy, sformułowania, wymagania z SIWZ dotyczące części 4 pn.:
Usługa przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate) dla
studentów KUL na potrzeby realizacji projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i
pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”.
Czynności unieważnienia postępowania w części 4 wraz z modyfikacją dokonano w dniu 20.06.2018 r. i tego
samego dnia przesłano do TED Enotices EU formularz "Sprostowanie ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianach" (nr
dokumentu 2018-091314). Otrzymano odmowę opublikowania dokumentu ze względu na zamieszczenie
informacji na niewłaściwym formularzu. W związku z powyższym Zamawiający przesyła poniższe ogłoszenie po
konsultacjach z osobami z TED Helpdesk.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

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
dnia29.1.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z ze zm.) przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. Środkami ochrony prawnej są odwołanie oraz skarga do sądu.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/06/2018

