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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Centralna Komisja Egzaminacyjna
014925224
ul. Lewartowskiego 6
Warszawa
00-190
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Łabuś
Tel.: +48 225366632
E-mail: przetargi@cke-efs.pl
Faks: +48 225366504
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cke.edu.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego w miesiącach
czerwiec-lipiec 2018 r.
Numer referencyjny: CKE/12/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
30199700

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest Druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia
egzaminu zawodowego w miesiącach czerwiec-lipiec 2018 r. w tym przygotowanie do druku, druk, zakup oraz
konfekcjonowanie (segregowanie i pakowanie) i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych do szkół, placówek,
ośrodków egzaminacyjnych na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na terenie Polski w czerwculipcu 2018 r., zwany dalej egzaminem zawodowym.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w czerwcu-lipcu 2018 r. przeprowadzany będzie dla uczniów
zasadniczych szkół zawodowych, techników i słuchaczy szkół policealnych, absolwentów kwalifikacyjnych
kursów zawodowych oraz eksternów (uczestników egzaminów eksternistycznych), w dwóch częściach: 1. część
pisemna (P); 2. część praktyczna (PR).
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: CKE
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-157643
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 217-450992
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/11/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.
1ustawy Pzp, w szczególności:
1) (...)
2) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia tj. w okresie
ostatnichtrzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tymokresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, co najmniej:
a) jedną usługę/dostawę w zakresie druku (przez druku rozumie się przygotowanie do druku,
drukowanie,przygotowanie do wysyłki) o wartości druku nie mniejszej niż 2 miliony PLN brutto;
b) jedną usługę w zakresie dystrybucji przesyłek, do co najmniej 3 000 odbiorców, dostarczonych do
tychodbiorców, w okresie jednego dnia dystrybucji, w określonym przedziale godzin nie przekraczającym
łącznie 3godzin, z potwierdzeniem odbioru przesyłek przez adresatów.
2. Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu
zpostępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4 i 8
zzastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp.
3. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący
wspólnie,warunki, o których mowa powyżej, muszą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem że:
-w zakresie ust. 1 pkt. 2a) warunek musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców
występującychwspólnie;
-w zakresie ust. 1 pkt. 2b) warunek musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców
występującychwspólnie,
natomiast brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
zakresieokreślonym w art. 24 ust. 1 i oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4 i 8 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy pzp
musiwykazać każdy z Wykonawców.
4. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunki o których mowa
powyżejmusi spełniać łącznie z tymi podmiotami,
z zastrzeżeniem że:
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-warunek w zakresie ust.1 pkt 2a) musi spełnić samodzielnie co najmniej podmiot lub Wykonawca,
zzastrzeżeniem ust. 3 pierwsze tiret;
-warunek w zakresie ust.1 pkt 2b) musi spełnić samodzielnie co najmniej podmiot lub Wykonawca,
zzastrzeżeniem ust. 3 drugie tiret,
7/9
oraz Wykonawca musi wykazać, że podmioty w na których zasoby się powołuje nie podlegają wykluczeniu
zpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.
5pkt. 1, 4 i 8 ustawy pzp.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna
lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunkówudziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
zażąda, abyWykonawca
w terminie wskazanym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolnościtechniczne
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające spełnienie warunkówudziału w
postępowaniu,
o których mowa w ust. 1.
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.
1ustawy Pzp, w szczególności:
1) (...)
2) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia tj. w okresie
ostatnichtrzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tymokresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, co najmniej:
a) jedną usługę/dostawę w zakresie druku (przez druku rozumie się przygotowanie do druku,
drukowanie,przygotowanie do wysyłki) o wartości druku nie mniejszej niż 2 miliony PLN brutto;
b) jedną usługę w zakresie dystrybucji przesyłek pocztowych (w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
pocztowe), do co najmniej 3 000 odbiorców, dostarczonych do tychodbiorców, w okresie jednego dnia
dystrybucji, w określonym przedziale godzin nie przekraczającym łącznie 3godzin, z potwierdzeniem odbioru
przesyłek przez adresatów.
2. Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu
zpostępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4 i 8
zzastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp.
3. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący
wspólnie,warunki, o których mowa powyżej, muszą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem że:
-w zakresie ust. 1 pkt. 2a) warunek musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców
występującychwspólnie;
-w zakresie ust. 1 pkt. 2b) warunek musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców
występującychwspólnie,
natomiast brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
zakresieokreślonym w art. 24 ust. 1 i oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4 i 8 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy pzp
musiwykazać każdy z Wykonawców.
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4. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunki o których mowa
powyżejmusi spełniać łącznie z tymi podmiotami,
z zastrzeżeniem że:
-warunek w zakresie ust.1 pkt 2a) musi spełnić samodzielnie co najmniej podmiot lub Wykonawca,
zzastrzeżeniem ust. 3 pierwsze tiret;
-warunek w zakresie ust.1 pkt 2b) musi spełnić samodzielnie co najmniej podmiot lub Wykonawca,
zzastrzeżeniem ust. 3 drugie tiret,
7/9
oraz Wykonawca musi wykazać, że podmioty w na których zasoby się powołuje nie podlegają wykluczeniu
zpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.
5pkt. 1, 4 i 8 ustawy pzp.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna
lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunkówudziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
zażąda, abyWykonawca
w terminie wskazanym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolnościtechniczne
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające spełnienie warunkówudziału w
postępowaniu,
o których mowa w ust. 1.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

