Znak sprawy: KPB-V.273.49.2019
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zakup usług poligraficznych na potrzeby Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90 – 926 Łódź

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie umieszczona na stronie Zamawiającego:
www.lodz.uw.gov.pl lub www.lodzkie.eu
III.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA,
Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
1. Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne w zakresie druku i przygotowania w drukarni od etapu
wykonania form drukowych (na podstawie wzorów dostarczonych przez Zmawiającego) po druk. W
zakres zamówienia wchodzi również pakowanie i dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt
Wykonawcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
IV.

3. Propozycja istotnych postanowień Umowy stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego
lub wartościowego przedmiotu umowy bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
5. Zamawiający w każdorazowym zamówieniu określi ilość i asortyment zamówienia i będzie on
stanowić podstawę do określenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawę transzy.
6. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ” i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
7. Wszystkich Wykonawców uczestniczących w niniejszym postępowaniu obowiązuje działanie
zgodnie z PZP wraz z przepisami wykonawczymi do PZP.
8. Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.
10. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień Publicznych:
79820000-8: usługi związane z drukowaniem
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
i 7 PZP.
12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP.
15. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP.
16. Zamawiający nie zamierza wykazywać obowiązku osobistego wykonywania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
17. Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a PZP.
18. Zamawiający nie stawia wymogu oraz nie przewiduje możliwość złożenia ofert w postaci katalogów

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
19. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu
przyznane.

V.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI LUB WYMOGU ZŁOŻENIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 PZP.

VI.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2020 roku.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)

nie podlegają wykluczeniu art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 PZP

2)

spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu.

2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał co najmniej jedną usługę poligraficzną o wartości min. 50 000 zł brutto, poprzez
złożenie dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 i 5 SIWZ.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów
udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Pzp i ust. 5 pkt 1 Pzp.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA.
1.

2.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,
o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw

3.

4.

5.

IX.

X.
1.

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w ust. 1.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
INFORMACJA DOTYCZĄCA WADIUM.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium

Znaczenie kryterium

1)
2)

Cena
Termin dostawy jednorazowej transzy od dnia złożenia zamówienia

2.

Punkty wyliczane będą wg następującego wzoru:

60%
40%

1) Cena (C)
C = (cena najniższa : cena badana) x 100 pkt x 60%
Przez cenę Zamawiający rozumie łączną wartość brutto oferty.
2)

Termin dostawy od złożenia zamówienia (T)* – liczony w dniach
do 10 dni kalendarzowych - 0 pkt.
do 8 dni kalendarzowych - 10 pkt.
do 6 dni kalendarzowych – 20 pkt.
do 4 dni kalendarzowych – 30 pkt.
do 2 dni kalendarzowych – 40 pkt.
Ogólna punktacja: P (punkty) = C + T

3.
4.
5.

XI.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje termin realizacji zamówienia dłuższy niż 10 dni roboczych
zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ.
Dniem roboczym na potrzeby niniejszego zamówienia jest każdy dzień od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w ustawie
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015r., poz. 90 ze zm).

TERMIN SKŁADANIA OFERT, ADRES, NA KTÓRY OFERTY MUSZĄ ZOSTAĆ
WYSŁANE, ORAZ JĘZYK LUB JĘZYKI, W JAKICH MUSZĄ ONE BYĆ SPORZĄDZONE.

1.
2.
3.
4.
5.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Biura Kadr, Płac i Budżetu, ul.
Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź, bud. „E”, I p., pok. 133.
Termin składania ofert upływa dnia 18 lutego 2020 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Piotrkowska 104, bud. „C”, pok. 010.
Termin otwarcia ofert 18 lutego 2020 r. o godz. 11:00.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie z zachowaniem formy pisemnej

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1.
2.
3.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuży jednak niż 60 dni.

XIII. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIV. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU
ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ
ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPÓW.
Nie dotyczy.

XV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY
INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA.
Nie dotyczy.
XVI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 LUB W ART. 134 UST. 6 PKT 3, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
6 i 7 PZP.
XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA
RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Siedzibą Wojewody
Łódzkiego jest Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.
Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /42/ 664-10-00; adresu e-mail:
kancelaria@lodz.uw.gov.pl; skrytki ePUAP: /lodzuw/skrytka.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem ochrony
danych poprzez adres e-mail: iod@lodz.uw.gov.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na zakup usług poligraficznych, znak KPB-V.273.49.2019 prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości określonych w art. 11 ust. 8 PZP oraz w celu
związanym z zawarciem i wykonaniem Umowy

zawartej w wyniku udzielenia zamówienia na podstawie art. 97 ust. 1 PZP.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych
mogą być:
4.1. podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa;
4.2. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na
podstawie zawartej Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
(tzw. podmioty przetwarzające).
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
powyżej celu, jednak nie dłużej niż przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy. Ponadto przez wymagany przepisami
prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikająca z Jednolitego
rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i
urzędów obsługujących te organy.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
6.1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
6.2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
6.3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
6.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
6.5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
6.6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
Rozporządzenia.
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których
odbywa się przetwarzanie danych).
7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1
lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
9.1. obowiązkowe, jeżeli wynika z przepisów prawa i jest warunkiem załatwienia sprawy w
Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi;
9.2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody, jednak jest niezbędne do załatwienia
sprawy w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

ZATWIERDZAM
Dyrektor Generalny Urzędu
Mirosław Suski
Łódź, 10 lutego 2020 r.
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