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Ogłoszenie nr 510224338-N-2019 z dnia 21-10-2019 r.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawy dyplomów i druków objętych katalogiem
MNiSzW oraz uchwał Senatu UP w Lublinie na lata 2020 – 2022.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 585660-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 18960000000000, ul. ul.
Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 4456603, 4456073,
e-mail zamowienia@up.lublin.pl, faks 81 4456730.
Adres strony internetowej (url): https://up.lublin.pl/zamowienia
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy dyplomów i druków objętych katalogiem MNiSzW oraz uchwał Senatu UP w Lublinie
na lata 2020 – 2022.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AZP/PNO/30/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Dostawy dyplomów i druków objętych katalogiem MNiSzW oraz uchwał Senatu UP w Lublinie
na lata 2020 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1A i 1B do SIWZ. Zamawiający żąda, aby
Wykonawca zapewnił: 3.4.1. dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikami nr 1A i
1B oraz załącznikami nr 2A, 2B i 2C (uchwały Senatu UP w Lublinie) do SIWZ, 3.4.2 Koszt
opakowania, załadunku i rozładunku i wniesienia do uprzednio wskazanego pomieszczenia w
siedzibie Zamawiającego jak również koszt ubezpieczenia, gwarancji jakości, koszt transportu
przedmiotu umowy w stanie nienaruszonym do miejsca dostawy, do których Wykonawca będzie
zobowiązany ponosić Wykonawca, wkalkulowując je w cenę przedmiotu zamówienia. W trakcie
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dostawy przedmiotu zamówienia Zamawiający nie zapewni pracowników fizycznych ani
żadnych środków transportu ręcznego. Miejsce dostawy Zamawiajacy wskaże w pisemnym
zamówieniu złożonym przez pracownika Działu Organizacji Studiów za pomocą faksu lub
e-maila, określające ilości i rodzaj zamawianego towaru oraz termin dostawy, które będzie
wykonywane przez Wykonawcę, 3.4.3. 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z
Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę, 3.4.4. Wykonawca udzieli
Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczany przedmiot umowy na okres nie krótszej niż 12
m-cy, liczonej każdorazowo od dnia dostawy częściowej i podpisania protokołu odbioru
częściowego przedmiotu umowy, 3.4.5.Wykonawca wykona przedmiot umowy z zachowaniem
najwyższej staranności, według najnowszej wiedzy technicznej oraz obowiązujących norm, z
użyciem odpowiedniej jakości materiałów. Materiały nie mogą zawierać obszarów
niewybarwionych, zaplamień, błędów spowodowanych wadami papieru oraz innych błędów
drukarskich, poszczególne elementy graficzne muszą być dobrze spasowane i wybarwione,
kolory intensywne. Materiały muszą być trwałe, nie mogą ulegać zniszczeniu przy rozłożeniu
materiałów. 3.4.6. Niezmienność cen określonych w wykazie dotyczącym opisu przedmiotu
zamówienia w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy, zaś w w drugim i
trzecim roku obowiązywania umowy Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia w
zakresie niezrealizowanej usługi o roczny wskaźnik inflacji towarów i usług publikowany w
Dzienniku Urzędowym GUS za rok poprzedni. 3.4.7. Dyplomy ukończenia studiów wyższych,
świadectwa studiów podyplomowych są dokumentami publicznymi kategorii drugiej zgodnie z
ustawą o dokumentach publicznych art. 5 ust. 3 (Dz. U. 2019, poz. 53) w związku z tym,
Wykonawca jest zobowiązany spełniać wymagania wynikające z ustawy o dokumentach
publicznych w szczególności postanowienia art. 19 ust. 1-3 (Dz. U. 2019, poz. 53), które dotyczą
wymagań wobec osób zatrudnionych przy wytwarzaniu blankietów dokumentów publicznych,
wymagania techniczne i organizacyjne wobec podmiotów wytwarzających blankiety
dokumentów publicznych tj: 1/ przy wytwarzaniu blankietów zatrudnia się osoby, które nie były
skazane za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi
gospodarczemu i bezpieczeństwu powszechnemu. Osoba zatrudniona składa oświadczenie o
niekaralności w tym zakresie. 2/ zapewnia bezpieczeństwo dokumentacji technicznej, 3/
zabezpiecza przechowywane materiały i inne elementy używane do wytwarzania blankietów
dokumentów publicznych przed dostępem osób nieuprawnionych i utratą, 4/ zabezpiecza
pomieszczenia, w których są wytwarzane i przechowywane blankiety dokumentów publicznych,
5/ wydaje wytworzone blankiety dokumentów publicznych osobom uprawnionym, 6/
zabezpiecza transport materiałów i innych elementów używanych do wytwarzania blankietów
dokumentów publicznych przed dostępem osób nieuprawnionych i utratą, 7/ prowadzi ewidencję
pracowników zatrudnionych przy wytwarzaniu blankietów dokumentów publicznych, 8/ szkoli
pracowników zatrudnionych przy wytwarzaniu blankietów dokumentów publicznych w zakresie
wymagań związanych z bezpieczeństwem tych blankietów. 3.4.8. Wykonawca w formularzu
„Oferta Wykonawcy” złoży oświadczenie potwierdzające opracowanie wewnętrznych zasad
bezpieczeństwa wytwarzania blankietów dokumentów publicznych i prowadzenie dokumentacji
potwierdzającej stosowanie tych zasad. 3.4.9. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot
zamówienia, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8,00 do 14,00, w terminie do
15 dni roboczych, licząc od dnia przesłania przez Zamawiającego pisemnego zamówienia.
Dostawy przedmiotu umowy następować będą w co najmniej trzech dostawach głównych lub
częściej jeśli zajdzie taka potrzeba, w następujących terminach: a/ pierwsza dostawa do dnia
31.01.2020 r., b/ druga dostawa do dnia 31.01.2021 r., c/ trzecia dostawa do dnia 31.01.2022 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30199740-9
Dodatkowe kody CPV: 22458000-5, 22852100-8, 22900000-9
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SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Dostawy dyplomów i druków objętych
katalogiem MNiSzW oraz uchwał Senatu UP w Lublinie
na lata 2020 – 2022.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 265985.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: B.ART Druk&Reklama Piotr Orłowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 17
Kod pocztowy: 42-110
Miejscowość: Popów
Kraj/woj.: Polska
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 208964.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 208964.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 311835.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
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Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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