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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206625-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Zadrukowane wyroby papiernicze, z wyjątkiem formularzy
2020/S 087-206625
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralna Komisja Egzaminacyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 014925224
Adres pocztowy: ul. Józefa Lewartowskiego 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-190
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Łabuś
E-mail: przetargi@cke-efs.pl
Tel.: +48 225366632
Faks: +48 225366504
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.cke.gov.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.cke.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka budżetowa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

Nazwa:
Druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów ogólnych w 2021 i 2022
roku tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstępnego, egzaminu
eksternistycznego
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Numer referencyjny: CKE/4/2020
II.1.2)

Główny kod CPV
30199700

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów
ogólnych w 2021 i 2022 roku, tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu
wstępnego, egzaminu eksternistycznego, których zakres określony został w zadaniach:
rok 2021:
— zadanie 1A egzamin ósmoklasisty w kwietniu i w czerwcu,
— zadanie 2A egzamin maturalny w maju, w czerwcu i w sierpniu;,
— zadanie 3A centralny egzamin wstępny w czerwcu,
— zadanie 4A egzaminu eksternistyczny w październiku;
rok 2022:
— zadanie 1B egzamin ósmoklasisty w styczniu, w kwietniu i w czerwcu,
— zadanie 2B egzamin maturalny w maju, w czerwcu i w sierpniu,
— zadanie 3B centralny egzamin wstępny w czerwcu,
— zadanie 4B egzaminu eksternistyczny w lutym i październiku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 46 160 322.25 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79800000
79820000
79823000
79824000
30197630
30234300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia
egzaminów ogólnych w 2021 i 2022 roku, tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego
egzaminu wstępnego, egzaminu eksternistycznego, których zakres określony został w zadaniach:
rok 2021:
— zadanie 1A Przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie (zszywanie, segregowanie, pakowanie) i
dystrybucja do szkół, OKE i CKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w
kwietniu i w czerwcu 2021 roku;
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— zadanie 2A Przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie (zszywanie, segregowanie, pakowanie) i
dystrybucja do szkół, OKE i CKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w
maju, w czerwcu i w sierpniu 2021 roku;
— zadanie 3A Przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie (zszywanie, segregowanie, pakowanie) i
dystrybucja do OKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia centralnego egzaminu wstępnego w
czerwcu 2021 roku;
— zadanie 4A Przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie (zszywanie, segregowanie, pakowanie)
i dystrybucja do OKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu eksternistycznego w
październiku 2021 roku;
rok 2022:
— zadanie 1B Przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie (zszywanie, segregowanie, pakowanie) i
dystrybucja do szkół, OKE i CKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w
styczniu, w kwietniu i w czerwcu 2022 roku;
— zadanie 2B Przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie (zszywanie, segregowanie, pakowanie) i
dystrybucja do szkół, OKE i CKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w
maju, w czerwcu i w sierpniu 2022 roku;
— zadanie 3B Przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie (zszywanie, segregowanie, pakowanie) i
dystrybucja do OKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia centralnego egzaminu wstępnego w
czerwcu 2022 roku;
— zadanie 4B Przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie (zszywanie, segregowanie, pakowanie) i
dystrybucja do OKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu eksternistycznego w lutym i
październiku 2022 roku;
Powyższy podział na zadania nie stanowi podziału na części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ w tym terminy
(harmonogramy, dostawy) wymagania związane z przedmiotem zamówienia, prognozowane liczby materiałów
egzaminacyjnych oraz płyt (w tym nagrywanie), kopert, paczek. Podział zamówienia na zadania nie stanowi
podziału na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewniania wykonywania czynności związanych z dostępem do treści
materiałów egzaminacyjnych, tj. zabezpieczenie ich przed nieuprawnionym ujawnieniem, wyłącznie przez
osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) zgodnie z zapisami
wzoru umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na swój koszt polisę ubezpieczeniową OC kontraktową z
ubezpieczycielem, na warunkach określonych w umowie, o której mowa w załączniku nr 8 do SIWZ.
6. W skład zamówienia zgodnie z prognozowanymi liczbami w formularzach cenowych stanowiące załączniki do
SIWZ i OPZ wchodzi:
— drukowanie, segregowanie, zszywanie arkuszy i pozostałych druków wymienionych w OPZ i formularzach
cenowych,
— zabezpieczanie arkuszy przed nieuprawnionym ujawnieniem,
— wytworzenie kopert (bezpiecznych) oraz kopert zwrotnych wraz z konfekcjonowaniem,
— płyty CD (w tym powielanie) wraz z konfekcjonowaniem,
— dystrybucja paczek wraz z pakowaniem.
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Prognozowane zapotrzebowanie, liczba dostaw, usług oraz terminy i wymagania określone są w opisie
przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 – do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie czasu reakcji dostarczenia materiałów egzaminacyjnych w sytuacji
awaryjnej / Waga: 17.00
Kryterium jakości - Nazwa: wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad konfekcjonowaniem i
dystrybucją materiałów egzaminacyjnych / Waga: 04.00
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminów przekazania do akceptacji wydruków próbnych / Waga: 15.00
Kryterium jakości - Nazwa: społeczne / Waga: 04.00
Cena - Waga: 60.00

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 38 504 286.52 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 750 000 PLN (siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł).
Zabezpieczenie umowy w wysokości 10 % maksymalnej wartości umowy. Szacunkowa wartość zamówienia
w II.1.5 ogłoszenia jest wartością całego zamówienia, wartość aktualnie wszczynanej części jest wskazana w
sekcji II.2.6 ogłoszenia. Okres w sekcji II.2.7 jest okresem od podpisania umowy do 13.11.2022.

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wymaganiami rozdziału IX, X, XI,
XIV i XVIII SIWZ.
1. Wykonawca wraz z ofertą składa w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg treści określonej
w załączniku nr 2 do SIWZ – JEDZ i wymagań określonych w SIWZ. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają
się Wykonawcy występujący wspólnie, JEDZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.W
przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca powołuje się na ich zasoby oraz w
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celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek
określonych w SIWZ składa również JEDZ dotyczący tych podmiotów.
Zamawiający oceni wstępnie spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę na podstawie
oświadczenia w części IV sekcja α JEDZ. Pełne wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu zostanie wykazane poprzez dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę w
następstwie wezwania.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą składa pocztą
elektroniczną w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, od dnia wezwania przez Zamawiającego:
1) wykaz – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ – w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej;
2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunku w zakresie
zdolności ekonomicznej i finansowej;
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków;
5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
6–7) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp
oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp;
8–10) oświadczenia zgonie z załącznikami 4–6 do SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wymaganiami rozdziału IX, X,
XI,XIV i XVIII SIWZ
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, w szczególności znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do wykonania
zamówienia tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000
PLN.
W przypadku, gdy posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa została wyrażona w walucie obcej –
co najmniej równowartość 10 milionów PLN brutto wg średniego kursu NBP z dnia potwierdzenia przez bank
lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy.
2. Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu z
postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 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.
3. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie,
warunek, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy mogą spełniać łącznie natomiast brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.5
pkt 1, 4 i 8, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7–10 ustawy Pzp musi spełnić samodzielnie każdy z Wykonawców
występujących wspólnie.
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4. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu wykazania spełnienia
warunków, warunek, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy mogą spełniać łącznie z podmiotem, oraz wykazać,
że podmioty, na których zasoby się powołuje nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
5. Sposób oceny: Ocena spełniania powyższych warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana
wg. formuły spełnia – nie spełnia.
6. W przypadku wykazania w zaświadczeniu z banku (w celu wykazania warunku zdolności ekonomicznej i
finansowej) kwot w walucie innej niż PLN, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo podać wartość w PLN,
dokonując przeliczenia kwot na podstawie średniego kursu NBP z dnia potwierdzenia przez bank posiadanych
środków / zdolności kredytowej.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wymaganiami rozdziału IX, X,
XI,XIV i XVIII SIWZ
1. Wykonawca wraz z ofertą składa w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg.
treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ – JEDZ i wymagań określonych w SIWZ. W przypadku, gdy o
zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, JEDZ składa każdy z Wykonawców występujących
wspólnie.W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca powołuje się na ich zasoby oraz w
celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek
określonych w SIWZ składa również JEDZ dotyczący tych podmiotów
Zamawiający oceni wstępnie spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę na podstawie
oświadczenia w części IV sekcja α JEDZ. Pełne wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu zostanie wykazane poprzez dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę w
następstwie wezwania.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą składa pocztą
elektroniczną w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, od dnia wezwania przez Zamawiającego:
1) wykaz – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ – w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej;
2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunku w zakresie
zdolności ekonomicznej i finansowej;
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków;
5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
6–7) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp
oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp;
8–10) oświadczenia zgonie z załącznikami 4–6 do SIWZ.
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3. Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnością
chlub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Ilekroć w warunkach udziału w postępowaniu jest mowa o:
1) druku* – należy przez to rozumieć przygotowanie publikacji do druku, jej wydrukowanie i przygotowanie do
wysyłki (sortowanie i pakowanie);
2) publikacji** – należy przez to rozumieć dowolną publikację (np. broszurę, książkę), posiadającą co najmniej 8
stron trwale połączonych na grzbiecie;
3) przesyłce*** – należy przez to rozumieć przesyłkę w rozumieniu art. 3 pkt 21, ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188, ze zm.) dystrybuowaną przez operatora pocztowego w
rozumieniu art. 3 pkt 12 ww. ustawy;
4) odbiorcy**** – należy przez to rozumieć adresata albo osobę upoważnioną przez adresata do odbioru
przesyłki***.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, w szczególności:
1) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali:
a) jedną umowę, spełniającą następujące warunki:
— wartość zrealizowanego druku* nie mniejsza niż 6 000 000 PLN brutto,
— druk* o nakładzie nie mniejszym niż 1,5 miliona egzemplarzy publikacji** wykonany w okresie nie dłuższym
niż 6 kolejnych miesięcy trwania umowy;
b) jedną umowę obejmującą dystrybucję przesyłek***, przy czym należy wykazać, że w ramach realizacji tej
umowy:
— w okresie jednego dnia w czasie nie dłuższym niż 3 kolejne godziny, nastąpiło dostarczenie przesyłek***
do nie mniej niż 4 000 odbiorców**** na terenie nie mniej niż 8 województw (albo 8 wyodrębnionych jednostek
podziału administracyjnego najwyższego stopnia w danym państwie lub państwach), przy czym na terenie
każdego województwa/jednostki administracyjnej nastąpiło doręczenie do nie mniej niż 150 odbiorców****,
— odbiór przesyłek***, o których mowa w tiret pierwszym, został potwierdzony przez odbiorców**** w momencie
dostarczenia przesyłek.
3. Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu z
postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 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.
4. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie,
warunki, o których mowa powyżej, mogą spełniać łącznie. Natomiast brak podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym 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 musi spełnić każdy z Wykonawców.
5. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunki, o których mowa powyżej,
musi spełniać łącznie z tymi podmiotami, oraz wykazać, że podmioty na których zasoby się powołuje nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
6. Sposób oceny: Ocena spełniania powyższych warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana
wg. formuły spełnia – nie spełnia
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7. W przypadku wykazania w wykazie dostaw kwot w walucie innej niż PLN, Wykonawca jest zobowiązany
dodatkowo podać wartość w PLN, dokonując przeliczenia kwot na podstawie średniego kursu NBP:
1) z dnia wykonania zamówienia – w przypadku zamówień zrealizowanych do upływu terminu składania ofert,
2) z dnia, w którym wg Wykonawcy nastąpiło wykonanie zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku udziału w postępowaniu – w przypadku gdy zamówienie ma charakter ciągły lub okresowy
inie zostało zakończone do upływu terminu składania ofert.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wykonawca zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć materiały egzaminacyjne dla danego egzaminu w
nieprzekraczalnych terminach określonych w załączniku nr 1 do umowy, przy czym wytworzenie Strony uznają
przygotowanie do druku, wydrukowanie, zabezpieczenie, oklejenie i przygotowanie do wysyłki (sortowanie i
pakowanie) materiałów egzaminacyjnych. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, co oznacza, wysokość
wynagrodzenia, jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłowe i kompletne wykonanie umowy zostanie
ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego.
Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 10
% maksymalnej ceny całkowitej podanej w ofercie zgodnie z wzorem umowy. Prognozowane wynagrodzenie
może być powiększone zgodnie z umową o 5 %. Termin płatności 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury
VAT. Możliwość rozliczeń częściowych. Wzór umowy przewidujący możliwość zmian umowy stanowi załącznik 8
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: tak

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: 05/06/2020
Czas lokalny: 09:00

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
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/06/2020
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Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Józefa
Lewartowskiego 6, 01-190 Warszawa w pokoju nr 418, POLSKA.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
IV.2020
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą:
1. Wykonawca składa ofertę w oryginale wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Ofertę składa się w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
Wykonawcę. Szczegółowy sposób złożenia oferty został opisany w rozdziale XIV i XVIII SIWZ.
2.Wraz z ofertą Wykonawca składa:
— kosztorysy ofertowe stanowiące załączniki do SIWZ nr:
na 2021 rok:
• zał.1A.1 do FO (e. ósmoklasisty w IV.2021)
• zał.1A.2 do FO (e. ósmoklasisty w VI.2021)
• zał. 2A.1 do FO (e. maturalny w V.2021)
• zał. 2A.2 do FO (e. maturalny w VI.2021)
• zał. 2A.3 do FO (e. maturalny w VIII.2021)
• zał. 3A.1 do FO (CEW w 2021)
• zał. 4A.1 do FO (e. eksternist. w X.2021)
na 2022 rok:
• zał. 1B.0 do FO (e. ósmoklasisty w I.2022)
• zał. 1B.1 do FO (e. ósmoklasisty w IV.2022)
• zał. 1B.2 do FO (e.ósmoklasisty w VI.2022)
• zał. 2B.1 do FO (e. maturalny w V.2022)
• zał. 2B.2 do FO (e. maturalny w VI.2022)
• zał. 2B.3 do FO (e. maturalny w VIII.2022)
• zał. 3B.1 do FO (CEW w 2022)
• zał. 4B.1 do FO (e. eksternist. w II.2022)
• zał. 4B.2 do FO (e. eksternist. w X.2022)
Kosztorysy ofertowe składa się w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez Wykonawcę.
— pełnomocnictwo (jeżeli ofertę i wszystkie załączone dokumenty podpisuje/ą osoba/y nieujawnione,
W rejestrze lub ewidencji oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
Pełnomocnictwo składa się w oryginale (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
udzielającego pełnomocnictwo) albo w kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza (opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza).

05/05/2020
S87
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 11

Dz.U./S S87
05/05/2020
206625-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

10 / 11

— oświadczenie JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez Wykonawcę. Szczegółowy sposób złożenia JEDZ został opisany w rozdziale X
ust. 1 SIWZ,
— potwierdzenie wniesienia wadium (przelew) lub dokument wadium (oryginał) zgodnie z wymaganiami
rozdziału XVII SIWZ,
— zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów – zgodnie z wymaganiami rozdziału
X ust. 2 SIWZ.
Okres związania ofertą wskazany w pkt IV.2.6 3 miesiące – rozumiany jest jako 90 dni.
Zamawiający zastosuje w postępowaniu procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.
Komunikacja
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:
przetargi@cke-efs.pl
2. Wykonawca składa ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami (w tym JEDZ) wskazanymi w rozdziale XI
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Wypełniając ww. formularz Wykonawca wskazuje jako odbiorcę Centralną Komisję
Egzaminacyjną. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na adres poczty elektronicznej (e-mail). Zasady
złożenia ofert i komunikacji zostały określone w szczególności w rozdziale XIV i XVIII SIWZ.
3. Pozostała komunikacja, w tym przesyłanie:
— oświadczeń, wniosków, zapytań,
— na wezwanie elektronicznych dokumentów i oświadczeń lub ich elektronicznych kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem,
— na wezwanie wyjaśnień i uzupełnień (w tym również uzupełnień JEDZ, elektronicznych dokumentów i
oświadczeń),
— wezwań Zamawiającego.
Odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu adresu e-mail: przetargi@cke-efs.pl
(Zamawiającego) oraz adresów mail podanych w ofertach Wykonawców.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
5. Oferta jest przygotowania i szyfrowana zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ.
6. Kryterium cena zawiera podkryteria: prognozowana cena brutto za wykonanie zamówienia 35 % cena
bazowa brutto 20 %, cena pozabazowa brutto 5 %.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
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VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Termin i zasady odwołań zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/04/2020
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