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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Politechnika Gdańska
ul. G.Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej
Tel.:  +48 583486054
E-mail: dzp@pg.gda.pl 
Faks:  +48 583472913
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pg.gda.pl
Adres profilu nabywcy: www.dzp.pg.gda.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.dzp.pg.gda.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa drukowania książek wraz z dostawą dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej
Numer referencyjny: ZP/4/055/U/17

II.1.2) Główny kod CPV
79823000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi poligraficzne, które Zamawiający według swoich potrzeb będzie
sukcesywnie w ramach zleceń jednostkowych zlecał Wykonawcy do realizacji:
1) drukowanie i dostawa książek – oprawa miękka blokowa klejona (CPV 79823000-0 TA01-2):
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• format A4,
• format A5,
• format B5,
• format 158 mm × 258 mm;
2) drukowanie wkładek do książek (CPV 79823000-0 TA01-2):
• format A4,
• format A5,
• format B5;
3) drukowanie i dostawa książek – oprawa twarda szyta (CPV 79823000-0 TA01-2):
• format A4,
• format A5,
• format B5,
• format 255 mm × 215 mm.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzuje Formularz rzeczowo-cenowy – załączniki nr
1A/1B/1C do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 392 182.00 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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dział Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej , skrzydło B Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej , 4 piętro , ul .
G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy książek dla jednostek organizacyjnych Politechniki
Gdańskiej.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje usługi poligraficzne, które Zamawiający według swoich potrzeb będzie
sukcesywnie w ramach zleceń jednostkowych zlecał Wykonawcy do realizacji:
1) drukowanie i dostawa książek – oprawa miękka blokowa klejona (CPV 79823000-0 TA01-2):
• format A4,
• format A5,
• format B5,
• format 158 mm × 258 mm;
2) drukowanie wkładek do książek (CPV 79823000-0 TA01-2):
• format A4,
• format A5,
• format B5;
3) drukowanie i dostawa książek – oprawa twarda szyta (CPV 79823000-0 TA01-2):
• format A4,
• format A5,
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• format B5,
• format 255 mm × 215 mm.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzuje Formularz rzeczowo-cenowy – załączniki nr
1A/1B/1C do SIWZ.
WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE:
1) Zadruk powierzchni:
a) odpowiedni stopień nasycenia barw (teksty o odpowiednim stopniu zaczernienia, Zamawiający nie
dopuszcza druku tekstów w kolorach szarości),
b) zachowanie czystości druku,
c) zachowanie czytelności,
d) zachowanie ostrości konturów,
e) zachowanie pasowania barw elementów graficznych.
2) Wykończenie powierzchni:
a) równomierne pokrycie powierzchni,
b) brak rozwarstwień pomiędzy zadrukowaną powierzchnią a folią,
c) brak nierówności,
d) brak obdarć,
e) brak zacieków,
f) brak zmarszczeń,
g) brak zabrudzeń.
3) Inne:
a) prawidłowy format użytku,
b) prawidłowe zachowanie marginesów,
c) zachowana czystość druku,
d) równomierna intensywność druku,
e) zachowanie odpowiednich kątów po obcięciu,
f) prawidłowy format,
g) zachowana wytrzymałość oprawy,
h) brak skosów,
i) brak występowania zjawiska odkształcania,
j) brak występowania zjawiska marszczenia się zadrukowanych powierzchni.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 392 182.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
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W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia liczby zamówień w trakcie trwania umowy Zamawiający
skorzysta z prawa opcji w pozycjach i liczbach wyszczególnionych w formularzu rzeczowo-cenowym (kolumna
6).

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
. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
przez wykonawcę lub podwykonawcę , osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia: Drukowanie książek Więcej szczegółów w rozdziale III SIWZ.

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2.Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemnie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.
2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”. JEDZ w pliku XML ( espd-request.xml) jak również w
wersji edytowalnej wypełniony przez Zamawiającego w zakresie Części I zostanie zamieszczony na
stronie internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ (załącznik nr 1 do SIWZ). Wykonawca wypełnia JEDZ w
następujących częściach: II, III sekcja A, B, C, D, IV sekcja C oraz części VI.
3.Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy) podpisania
oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w
szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty
4.W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z JEDZ, do oferty należy
dołączyć również stosowne pełnomocnictwo (a).
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy - w przypadku jeżeli Wykonawca nie poda w części III sekcji C JEDZ adresu
internetowego wydającego dokument urzędu lub organu oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentacji;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,



5 / 7

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz w ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716);
5) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie – w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym
mowa w rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit. c) SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie maksymalnie 5 usług poligraficznych o łącznej wartości brutto nie
mniejszej niż 50 000,00 zł.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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: nie

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: 22/02/2017
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Czas lokalny: 10:30

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/02/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny – skrzydło B – I piętro ,
Kwestura sala konferencyjna .

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest przed terminem składania ofert zabezpieczyć swą ofertę wadium w
wysokości: 11 000 zł.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.
275).

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 224587702
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul.Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587702
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2017

http://www.uzp.gov.pl

