W dniu 24.12.2013r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. W dniu 18.12.2013r. dodano
informację dot. modyfikacji SIWZ. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Świadczenie usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Gminy Ostróda”. Termin składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda, ul.
Jana III Sobieskiego 1, 14 -100 Ostróda, I piętro sekretariat.

Ostróda, 24 grudnia 2013
ZP.271.13.2013
Strona internetowa Zamawiającego, tablica ogłoszeń
Dotyczy przetargu nieograniczonego na :Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Gminy Ostróda
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U.z 2013r. poz. 907 ze zm. ) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Gminy
Ostróda została wybrana oferta nr 1 złożoną przez Pocztę Polską S.A. ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa
za cenę ofertową brutto 109.779,45zł .
Oferta złożona przez Pocztę Polską S.A. ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa była jedyną ofertą złożoną w
postępowaniu uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału
w postępowaniu.
Jednocześnie działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy pzp zawiadamiam, że umowa w
sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów
wymienionych w art. 94 ust 1 zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3.
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
Ostróda,18 grudnia 2013
ZP.271.13.2013
Strona internetowa Zamawiającego
Dotyczy: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb
Urzędu Gminy Ostróda
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zmianami ) Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji w załączniku
nr 1 do siwz Formularz Ofertowy. Tabela część I Przesyłki krajowe punkt 1 lit c modyfikuje się ilość
przesyłek z 15799 na 4000. SIWZ po modyfikacji umieszcza się na stronie internetowej
Zamawiającego.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji
Ostróda: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb
Urzędu Gminy Ostróda

Numer ogłoszenia: 519070 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj.
warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.
●

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w
obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Gminy Ostróda.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym punktu
kancelaryjnego - Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda ( Biuro Obsługi
Interesanta). 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą: - powszechne usługi pocztowe w obrocie
krajowym i zagranicznym dla przesyłek listowych o wadze do 2000 g w zakresie ich przyjmowania,
przemieszczania i doręczania, - doręczania zwrotów przesyłek listowych nie doręczonych, po
wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, - usługi pocztowe
dotyczące paczek pocztowych. 3. Przedmiot zamówienia winien być realizowany na zasadach
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23
listopada 2012 roku Prawo Pocztowe ( Dz. U. z 2012r., poz. 1529). 4. Określenia związane z opisem
przedmiotu zamówienia: a) przesyłka priorytetowa (kategoria) - przesyłka listowa mająca
pierwszeństwo w procesie doręczania przed pozostałymi przesyłkami, czas jej doręczenie jest
krótszy; b) przesyłka ekonomiczna (kategoria) - przesyłka listowa nierejestrowana lub polecona nie
będąca przesyłką priorytetową; c) przesyłka rejestrowana - przesyłka przyjęta za pokwitowaniem
przyjęcia i doręczana za pokwitowaniem odbioru; d) przesyłka polecona - przesyłka rejestrowana
będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą,
ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem; e) zwrotne potwierdzenie odbioru - zwrócone nadawcy
potwierdzenie odbioru zawierającego datę i podpis odbiorcy, stanowiący potwierdzenie otrzymania
przesyłki listowej; f) wymiary przesyłek listowych gabaryt A- przesyłki o wymiarach: - minimum:
wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm - maksimum: żaden z wymiarów
nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm; gabaryt B - przesyłki o
wymiarach: - minimum: jeśli choć jeden z wymiarów przekracza grubość 20 mm lub długość 325 mm
lub szerokość 230 mm, - maksimum: suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy
czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. Przyjmuje się tolerancje
wszystkich wymiarów ± 2 mm. g) Przez paczki pocztowe , rozumie się paczki : zwykłe - rejestrowane
nie będące paczkami najszybszej kategorii oraz priorytetowe - rejestrowane najszybszej kategorii. 5.
Odbiór przesyłek przeznaczonych do nadania odbywać się będzie raz dziennie w dni robocze od
poniedziałku do piątku, w godzinach 14.00-15.00.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
●
●

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia.

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: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium
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 posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności
pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie
krajowym i zagranicznym. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli Wykonawca
wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do
rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo Pocztowe ( Dz.U.
z 2012r. poz. 1529)
III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający w tym zakresie nie stawia dodatkowych wymagań.Ocena spełniania warunków
dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w
oświadczeniach załączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnia.
III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający w tym zakresie nie stawia dodatkowych wymagań.Ocena spełniania warunków
dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w
oświadczeniach załączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku
Zamawiający w tym zakresie nie stawia dodatkowych wymagań.Ocena spełniania warunków
dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w
oświadczeniach załączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania
tego warunku
Wykazanie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wysokości sumy
ubezpieczenia nie mniejszej niż 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych ), w przypadku
wykazania sumy ubezpieczenia w walucie obcej, dla oceny spełniania ww. warunku udziału w
postępowaniu Zamawiający przyjmie, iż sumą ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy
ubezpieczenia i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski w dniu
wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dla oceny spełniania ww. warunku udziału
w postępowaniu sumowaniu podlega potencjał ekonomiczny i finansowy ww.
wykonawców.Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie
spełnia, na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach załączonych do
oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek
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Wykonawca 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;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.

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;

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;

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: najniższa cena.
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
1.Ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje przesyłek, w okresie obowiązywania umowy mogą ulec
zmianie w przypadku: - ustawowej zmiany obowiązku podatkowego Wykonawcy w zakresie podatku
od towarów i usług (VAT), - zmiany cennika powszechnych usług pocztowych zatwierdzonego przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez obowiązujące przepisy
Prawa pocztowego. 2. Miesięczna stawka za świadczenie usługi odbioru, w okresie obowiązywania
umowy może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i
usług (VAT).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda II piętro pokój 311.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I
piętro sekretariat.
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
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
data publikacji: 13.12.2013, ostatnia aktualizacja: 24.12.2013, odsłon: 461

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://bip.gminaostroda.pl/
Adres tego artykułu to:
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