Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.udskior.gov.pl/Biezace,zamowienia,publiczne,21.html#content

Warszawa: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, polegających na
przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i
paczek w obrocie krajowym i zagranicznym i innych usług
komplementarnych.
Numer ogłoszenia: 131543 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V

zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6619019, faks 022 6619073.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.udskior.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych na
rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, polegających na przyjmowaniu,
przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym i
innych usług komplementarnych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada

2012 r. prawo pocztowe Dz. U. poz. 1529 ze zm., dalej zwanej Prawo pocztowe, obejmujących w
szczególności: -Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych w obrocie
krajowym ,na terenie całego kraju, tj. na obszarach miejskich i wiejskich, i zagranicznym w tym
przesyłek rejestrowanych w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości oraz
uszkodzeniem; -Wykonywanie usług dodatkowych dotyczących obrotu krajowego i zagranicznego
w zakresie: przekazów pocztowych, usługi duplikatu nadania przesyłki poleconej, zwrotnego
potwierdzenia odbioru; -Zwracanie do Zamawiającego ,do lokalizacji która nadała przesyłkę,
przesyłek wszystkich rodzajów po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podaniem przyczyny niedoręczenia; -Doręczenie
niezwłocznie do Zamawiającego ,do lokalizacji która nadała przesyłkę, zwrotnych potwierdzeń
odbioru po ich skutecznym doręczeniu; -Świadczenie usługi elektronicznego potwierdzenia odbioru,
polegającej na przekazaniu Zamawiającemu informacji o stanie realizacji doręczenia przesyłki za
pomocą systemu teleinformatycznego Wykonawcy, używanego przez Zamawiającego oraz
Wykonawcę. Szczegóły dotyczące funkcjonowania usługi uzgodnione zostaną między
Zamawiającym i Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana. -Usługi pocztowe świadczone przez
Wykonawcę, a nieobjęte przedmiotem zamówienia lub objęte przedmiotem zamówienia, a nie
wycenione w formularzu cenowym w ofercie Wykonawcy, mogą być świadczone w oparciu o
obowiązujący regulamin świadczenia usług pocztowych Wykonawcy oraz jego aktualny cennik. -W
ramach określenia skali wielkości przedmiotu zamówienia, Zamawiający podaje w SIWZ
szacunkowe ilości przesyłek, z podziałem na ich rodzaje, które będą nadawane w okresie
obowiązywania umowy. Podane niżej ilości służą jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości
przedmiotu umowy i będą ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co
Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych
w trakcie realizacji umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w SIWZ..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed
terminem składania ofert w wysokości 7 000 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
formach przewidzianych ustawą.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. zostali wpisani do rejestru
operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej. Ocena na podstawie dostarczonych dokumentów metodą spełnia/ nie
spełnia.



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi wykonywanej w sposób ciągły
przez minimum 3 miesiące na terenie wszystkich gmin w Rzeczpospolitej Polskiej, na
podstawie umowy o wartości minimum 200 000 zł, odpowiadającej swoim rodzajem
usługom będącym przedmiotem niniejszego postępowania, polegających na: 1.
przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych w obrocie krajowym (na
terenie całego kraju, tj. na obszarach miejskich i wiejskich) i zagranicznym w tym
przesyłek rejestrowanych; 2. przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek
pocztowych w obrocie krajowym (na terenie całego kraju, tj. na obszarach miejskich i
wiejskich) i zagranicznym; 3. doręczaniu do Zamawiającego (do lokalizacji, która nadała
przesyłkę) zwrotnych potwierdzeń odbioru po ich skutecznym doręczeniu; 4. realizowaniu
przekazów pocztowych. Ocena na podstawie dostarczonych dokumentów metodą
spełnia/ nie spełnia.



III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, tj. posiadania przez wykonawcę w każdej gminie na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej jednej stałej placówki pocztowej wydającej przesyłki
awizowane, czynnej w dni robocze, co najmniej 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy z tym, że w gminach miejskich co najmniej jednej stałej
placówki pocztowej wydającej przesyłki awizowane, przypadającej na każde rozpoczęte
20 000 mieszkańców, czynnej w dni robocze, co najmniej 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od pracy. Ocena na podstawie dostarczonych dokumentów
metodą spełnia/ nie spełnia.



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Ocena na podstawie dostarczonych dokumentów metodą spełnia/ nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena na podstawie dostarczonych dokumentów metodą spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje,
zezwolenia lub licencje;



wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny 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. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:



nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykaz stałych placówek pocztowych wydających przesyłki awizowane.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 70



2 - Liczba pracowników wykonawcy zaangażowanych do realizacji przedmiotu umowy z
Zamawiającym w działalności operacyjnej wykonawcy - 30
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na realizację zamówienia w następujących
przypadkach: a) zmiany przepisów o podatku od towarów i usług; b) zmiany przepisów ustawy
Prawo pocztowe; c) przedłużenia terminu zakończenia umowy, o którym mowa w ust. 12
Specyfikacji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.udskior.gov.pl/Biezace,zamowienia,publiczne,21.html#content
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy złożyć drogą pocztową lub w siedzibie Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kancelarii Ogólnej lub w pok. nr 3040.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

