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Nr sprawy:  AZP-240/PN-p200/001/2013-136                Lublin,  24.06.2013 r. 
          

                                                                                                                   
Wykonawcy wg rozdzielnika 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA  
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej   
200 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
 

Usługa druku (techniką offsetową oraz techniką cyfrową), oprawy i dostawy książek dla 
Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części 

  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 92 ust. 1 oraz art. 93 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r, nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” 
zawiadamia o: 
 

1.WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

- w części 1 pn. Usługa druku (techniką offsetową), oprawy i dostawy gotowych pozycji książkowych 
standardowych: 
 
Oferta nr 5  
DRUKARNIA TEKST spółka jawna 
Emilia Zonik i wspólnicy 
20-344 Lublin 
ul. Wspólna 19 

Ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów opisanych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta została uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca spełnił warunki 
udziału w postępowaniu,  oferta nie podlega odrzuceniu. 
 

- w części 2 pn. Usługa druku (techniką offsetową), oprawy i  dostawy gotowych  podręczników do nauki 
języka polskiego: 
 
Oferta nr 2 
PASAŻ sp. z o.o. 
30-363 Kraków 
ul. Rydlówka 24 
 

Ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów opisanych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta została uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca spełnił warunki 
udziału w postępowaniu,  oferta nie podlega odrzuceniu. 

 
 
- w części 3 pn. Usługa druku (techniką offsetową), oprawy i  dostawy gotowej pozycji książkowej  Leksykon 
kompozytorów polskich: 
 
Oferta nr 2 
PASAŻ sp. z o.o. 
30-363 Kraków 
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ul. Rydlówka 24 
 

Ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów opisanych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta została uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca spełnił warunki 
udziału w postępowaniu,  oferta nie podlega odrzuceniu. 
 

- w części 4 pn. Usługa druku (techniką offsetową), oprawy i dostawy gotowych książek Josepha Ratzingera, 
seria Opera Omnia:  
 
Oferta nr 5  
DRUKARNIA TEKST spółka jawna 
Emilia Zonik i wspólnicy 
20-344 Lublin 
ul. Wspólna 19 

 
Ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów opisanych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta została uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca spełnił warunki 
udziału w postępowaniu,  oferta nie podlega odrzuceniu. 
 
- w części 5 pn. Usługa druku (techniką cyfrową), oprawy i dostawy gotowych  pozycji książkowych 
niskonakładowych (do 300 egz.): 
 
Oferta nr 3  
Jarosław Pilich prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Elpil – Jarosław Pilich 
08-110 Siedlce 
Ul. Artyleryjska 11 
 

Ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów opisanych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta została uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca spełnił warunki 
udziału w postępowaniu,  oferta nie podlega odrzuceniu. 
 
 
2.WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE: 

I) Drukarnia BIAŁY KRUK MILEWSCY spółka jawna 
15-691 Białystok 
ul. Kleeberga 14B 
 
Oferta odrzucona w części 1. 
 

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
Jedno z kryteriów oceny ofert w w/w części stanowi  termin realizacji zamówienia jednego tytułu w oprawie 
twardej niciowanej. Ocena w zakresie tegoż kryterium – zgodnie z zapisami SIWZ – powinna zostać 
dokonana na podstawie wypełnionego Załącznika nr 2 do SIWZ pn. „Formularz ofertowy Wykonawcy” i 
złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Pod pojęciem „termin  realizacji zamówienia jednego tytułu” 
Zamawiający rozumie termin liczony w pełnych dniach roboczych /poniedziałek-piątek/ od dnia 
zatwierdzenia przez Zamawiającego egzemplarza próbnego do chwili dostarczenia pełnego nakładu do 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu. Wykonawca w złożonym Formularzu Ofertowym 
Wykonawcy nie zaproponował żadnego terminu realizacji (brak wpisu informacji odnośnie terminu). Brak 
w w/w zakresie nie może zostać skorygowany w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, kompletny dokument nie 
podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp.  Popełnione przez wykonawcę uchybienie 
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polegające na złożeniu niekompletnego formularza ofertowego nie może być naprawione w drodze 
wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia przedmiotowego braku. Złożone dokumenty nie zawierają istotnego 
elementu składającego się na treść oferty, w związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
 
II) Agencja Wydawniczo-Reklamowa MAGIC Alina Łagodowska 
20-234 Lublin 
ul. Mełgiewska 32 
 
Oferta odrzucona w częściach 1-3. 
 
Oferta w w/w częściach została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jej treść nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
Część 1 
Jedno z kryteriów oceny ofert w w/w części stanowi  termin realizacji zamówienia jednego tytułu w oprawie 
twardej niciowanej. Ocena w zakresie tegoż kryterium – zgodnie z zapisami SIWZ – powinna zostać 
dokonana na podstawie wypełnionego Załącznika nr 2 do SIWZ pn. „Formularz ofertowy Wykonawcy” i 
złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Pod pojęciem „termin  realizacji zamówienia jednego tytułu” 
Zamawiający rozumie termin liczony w pełnych dniach roboczych /poniedziałek-piątek/ od dnia 
zatwierdzenia przez Zamawiającego egzemplarza próbnego do chwili dostarczenia pełnego nakładu do 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu. Zamawiający określił minimalny i maksymalny 
termin realizacji zamówienia jednego tytułu pozycji w oprawie twardej niciowanej: 
-minimalny termin realizacji to 5 dni; 
-maksymalny termin realizacji to15 dni.  
Zaproponowany przez Wykonawcę w złożonym Formularzu Ofertowym Wykonawcy  termin realizacji 
jednego tytułu w oprawie twardej niciowanej to 3 dni, a więc sposób realizacji zamówienia jest niezgodny z 
wymaganiami zawartymi w SIWZ. Ponadto termin realizacji jednego tytułu w oprawie klejonej wymagany w 
SIWZ to 3-10 dni, zaś Wykonawca w ofercie zaproponował dwudniowy termin realizacji.  W/w  błędy nie 
mogą zostać skorygowane w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, prawidłowy dokument nie podlega 
uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp., w związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
 
Część 2 
Jedno z kryteriów oceny ofert w w/w części stanowi  termin realizacji zamówienia jednego tytułu w oprawie 
twardej niciowanej klejonej. Ocena w zakresie tegoż kryterium – zgodnie z zapisami SIWZ – powinna zostać 
dokonana na podstawie wypełnionego Załącznika nr 2 do SIWZ pn. „Formularz ofertowy Wykonawcy” i 
złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Pod pojęciem „termin  realizacji zamówienia jednego tytułu” 
Zamawiający rozumie termin liczony w pełnych dniach roboczych /poniedziałek-piątek/ od dnia 
zatwierdzenia przez Zamawiającego egzemplarza próbnego do chwili dostarczenia pełnego nakładu do 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu. Zamawiający określił minimalny i maksymalny 
termin realizacji zamówienia jednego tytułu pozycji w oprawie twardej niciowanej klejonej: 
-minimalny termin realizacji to 5 dni; 
-maksymalny termin realizacji to15 dni.  
Zaproponowany przez Wykonawcę w złożonym Formularzu Ofertowym Wykonawcy  termin realizacji 
jednego tytułu w oprawie twardej niciowanej klejonej to 3 dni, a więc sposób realizacji zamówienia jest 
niezgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ. Ponadto termin realizacji jednego tytułu w oprawie klejonej 
wymagany w SIWZ to 3-10 dni, zaś Wykonawca w ofercie zaproponował dwudniowy termin realizacji. W/w  
błędy nie mogą zostać skorygowane w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, prawidłowy dokument nie podlega 
uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp., w związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
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Część 3 
Jedno z kryteriów oceny ofert w w/w części stanowi  termin realizacji zamówienia jednego tytułu. Ocena w 
zakresie tegoż kryterium – zgodnie z zapisami SIWZ – powinna zostać dokonana na podstawie 
wypełnionego Załącznika nr 2 do SIWZ pn. „Formularz ofertowy Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji 
Wykonawcy. Pod pojęciem „termin  realizacji zamówienia jednego tytułu” Zamawiający rozumie termin 
liczony w pełnych dniach roboczych /poniedziałek-piątek/ od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego 
egzemplarza próbnego do chwili dostarczenia pełnego nakładu do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego w zamówieniu. Zamawiający określił minimalny i maksymalny termin realizacji zamówienia 
jednego tytułu: 
-minimalny termin realizacji to 5 dni; 
-maksymalny termin realizacji to15 dni.  
Zaproponowany przez Wykonawcę w złożonym Formularzu Ofertowym Wykonawcy  termin realizacji 
jednego tytułu to 4 dni, a więc sposób realizacji zamówienia jest niezgodny z wymaganiami zawartymi w 
SIWZ. W/w  błąd nie może  zostać skorygowany w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, prawidłowy dokument 
nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp., w związku z powyższym oferta podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
 
 
III) Petit – Skład -  Druk - Oprawa 
Wojciech Guz  i Wspólnicy - Spółka komandytowa 
20-210 Lublin 
ul. Tokarska 13 
 
Oferta odrzucona w częściach 1-4. 

 
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
 
Część 1 
Jedno z kryteriów oceny ofert w w/w części stanowi  termin realizacji zamówienia jednego tytułu w oprawie 
twardej niciowanej. Ocena w zakresie tegoż kryterium – zgodnie z zapisami SIWZ – powinna zostać 
dokonana na podstawie wypełnionego Załącznika nr 2 do SIWZ pn. „Formularz ofertowy Wykonawcy” i 
złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Pod pojęciem „termin  realizacji zamówienia jednego tytułu” 
Zamawiający rozumie termin liczony w pełnych dniach roboczych /poniedziałek-piątek/ od dnia 
zatwierdzenia przez Zamawiającego egzemplarza próbnego do chwili dostarczenia pełnego nakładu do 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu. Zamawiający określił minimalny i maksymalny 
termin realizacji zamówienia jednego tytułu pozycji w oprawie twardej niciowanej: 
-minimalny termin realizacji to 5 dni; 
-maksymalny termin realizacji to15 dni.  
Zaproponowany przez Wykonawcę w złożonym Formularzu Ofertowym Wykonawcy  termin realizacji 
jednego tytułu w oprawie twardej niciowanej to 2 dni, a więc sposób realizacji zamówienia jest niezgodny z 
wymaganiami zawartymi w SIWZ. Ponadto termin realizacji jednego tytułu w oprawie klejonej wymagany w 
SIWZ to 3-10 dni, zaś Wykonawca w ofercie zaproponował jednodniowy termin realizacji.  W/w  błędy nie 
mogą zostać skorygowane w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, prawidłowy dokument nie podlega 
uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp., w związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
 
Część 2 
Jedno z kryteriów oceny ofert w w/w części stanowi  termin realizacji zamówienia jednego tytułu w oprawie 
twardej niciowanej klejonej. Ocena w zakresie tegoż kryterium – zgodnie z zapisami SIWZ – powinna zostać 
dokonana na podstawie wypełnionego Załącznika nr 2 do SIWZ pn. „Formularz ofertowy Wykonawcy” i 
złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Pod pojęciem „termin  realizacji zamówienia jednego tytułu” 
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Zamawiający rozumie termin liczony w pełnych dniach roboczych /poniedziałek-piątek/ od dnia 
zatwierdzenia przez Zamawiającego egzemplarza próbnego do chwili dostarczenia pełnego nakładu do 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu. Zamawiający określił minimalny i maksymalny 
termin realizacji zamówienia jednego tytułu pozycji w oprawie twardej niciowanej klejonej: 
-minimalny termin realizacji to 5 dni; 
-maksymalny termin realizacji to15 dni.  
Zaproponowany przez Wykonawcę w złożonym Formularzu Ofertowym Wykonawcy  termin realizacji 
jednego tytułu w oprawie twardej niciowanej klejonej to 1 dzień, a więc sposób realizacji zamówienia jest 
niezgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ. Ponadto niezgodne z zapisami SIWZ są również terminy 
realizacji druku, oprawy i dostawy pozycji w pozostałych rodzajach opraw tj. termin wymagany dla pozycji 
w oprawie klejonej wymagany w SIWZ to 3-10 dni - Wykonawca zaoferował jednodniowy termin realizacji, 
termin wymagany dla pozycji w oprawie bindowanej+spirala wymagany w SIWZ to 3-10 dni – Wykonawca 
zaoferował dwudniowy termin realizacji. W/w  błędy nie mogą zostać skorygowane w trybie art. 87 ust. 2 
ustawy Pzp, prawidłowy dokument nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp., w 
związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 
Część 3 
Jedno z kryteriów oceny ofert w w/w części stanowi  termin realizacji zamówienia jednego tytułu. Ocena w 
zakresie tegoż kryterium – zgodnie z zapisami SIWZ – powinna zostać dokonana na podstawie 
wypełnionego Załącznika nr 2 do SIWZ pn. „Formularz ofertowy Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji 
Wykonawcy. Pod pojęciem „termin  realizacji zamówienia jednego tytułu” Zamawiający rozumie termin 
liczony w pełnych dniach roboczych /poniedziałek-piątek/ od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego 
egzemplarza próbnego do chwili dostarczenia pełnego nakładu do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego w zamówieniu. Zamawiający określił minimalny i maksymalny termin realizacji zamówienia 
jednego tytułu: 
-minimalny termin realizacji to 5 dni; 
-maksymalny termin realizacji to15 dni.  
Zaproponowany przez Wykonawcę w złożonym Formularzu Ofertowym Wykonawcy  termin realizacji 
jednego tytułu to 2 dni, a więc sposób realizacji zamówienia jest niezgodny z wymaganiami zawartymi w 
SIWZ. W/w  błąd nie może  zostać skorygowany w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, prawidłowy dokument 
nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp., w związku z powyższym oferta podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 
 

Część 4 
Jedno z kryteriów oceny ofert w w/w części stanowi  termin realizacji zamówienia jednego tytułu. Ocena w 
zakresie tegoż kryterium – zgodnie z zapisami SIWZ – powinna zostać dokonana na podstawie 
wypełnionego Załącznika nr 2 do SIWZ pn. „Formularz ofertowy Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji 
Wykonawcy. Pod pojęciem „termin  realizacji zamówienia jednego tytułu” Zamawiający rozumie termin 
liczony w pełnych dniach roboczych /poniedziałek-piątek/ od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego 
egzemplarza próbnego do chwili dostarczenia pełnego nakładu do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego w zamówieniu. Zamawiający określił minimalny i maksymalny termin realizacji zamówienia 
jednego tytułu: 
-minimalny termin realizacji to 5 dni; 
-maksymalny termin realizacji to15 dni.  
Zaproponowany przez Wykonawcę w złożonym Formularzu Ofertowym Wykonawcy  termin realizacji 
jednego tytułu to 2 dni, a więc sposób realizacji zamówienia jest niezgodny z wymaganiami zawartymi w 
SIWZ. W/w  błąd nie może  zostać skorygowany w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, prawidłowy dokument 
nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp., w związku z powyższym oferta podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
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3.WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO: 
               
               Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego z Wykonawców. 
 
4.UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotowe  postępowanie nie zostało unieważnione. 
 

Jednocześnie – działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - informujemy, że umowy 
zostaną podpisane zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, o terminach ich podpisania 
Wykonawcy zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 
Poniżej - zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 1  ustawy Pzp - przekazujemy informację  na temat 

punktacji przyznanej ofertom: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium 
CENA 

Łączna punktacja oferty 

Część 
1 

Część 
2 

Część 
3 

Część 
4 

Część 
5 

Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 

1 

Drukarnia BIAŁY KRUK MILEWSCY 
spółka jawna 
15-691 Białystok 
ul. Kleeberga 14B  

--- --- --- --- 

 

--- --- --- --- 

2 
PASAŻ sp. z o.o. 
30-363 Kraków 
ul. Rydlówka 24 

68,04 75,76 76,27 --- --- 88,04 95,76 96,27 --- --- 

3 

Jarosław Pilich prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą Elpil – Jarosław 
Pilich 
08-110 Siedlce 
Ul. Artyleryjska 11 

--- --- --- --- 80,00 --- --- --- --- 100,00 

4 

INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
26-600 Radom 
Ul. K. Puławskiego 6/10 

74,50 80,00 80,00 --- --- 81,17 86,67 86,67 --- --- 

5 

DRUKARNIA TEKST spółka jawna 
Emilia Zonik i wspólnicy 
20-344 Lublin 
ul. Wspólna 19 

80,00 ---- 75,96 80,00 --- 100,00 --- 95,96 100,00 --- 

6 

Agencja Wydawniczo-Reklamowa MAGIC 
Alina Łagodowska 
20-234 Lublin 
ul. Mełgiewska 32    

--- --- 

   

--- --- 

7 

Petit – Skład -  Druk - Oprawa 
Wojciech Guz  i Wspólnicy - Spółka 
komandytowa 
20-210 Lublin 
ul. Tokarska 13     

--- 

    

--- 

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert. 
 
 
                                                                                                                                                    PODPISANO 
                                                                                                                        Zastępca  Dyrektora  Administracyjnego KUL 
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                 Mgr Małgorzata Baran-Sanocka 


