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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229420-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Zadrukowane wyroby papiernicze, z wyjątkiem formularzy
2020/S 096-229420
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 087-206625)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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/
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
Numer referencyjny: CKE/4/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
30199700

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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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.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 087-206625

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
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:
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:
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— 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
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.
Powinno być:
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 pięciu 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 1 500 000 egzemplarzy publikacji** wykonany w okresie nie dłuższym
niż 6 kolejnych miesięcy trwania umowy;
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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.
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 i
nie zostało zakończone do upływu terminu składania ofert.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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