Dąbrowa Górnicza: A. Świadczenie usług pocztowych
wymagających urzędowego potwierdzenia nadania w obrocie
krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie
Górniczej. B. Świadczenie usług pocztowych nie wymagających
urzędowego potwierdzenia nadania w obrocie krajowym i
zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
Numer ogłoszenia: 15828 - 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016
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: Gmina Dąbrowa Górnicza , ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj.
śląskie, tel. 32 2956700, faks 32 2625032, 2956700.


Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dabrowa-gornicza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: A. Świadczenie usług pocztowych
wymagających urzędowego potwierdzenia nadania w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu
Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. B. Świadczenie usług pocztowych nie wymagających urzędowego
potwierdzenia nadania w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie
Górniczej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie o udzielenie
zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), o wartości zamówienia
poniżej 209.000,00 EUR. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia składa się z dwóch
części: 1. Przedmiot zamówienia części A obejmuje świadczenie usług pocztowych wymagających
urzędowego potwierdzenia nadania w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w
Dąbrowie Górniczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części A znajduje się w załączniku nr
1A do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia części B obejmuje świadczenie usług pocztowych nie
wymagających urzędowego potwierdzenia nadania w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu

Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części B znajduje się w
załączniku nr 1B do SIWZ..
II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w stosunku do zamówienia
podstawowego, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy. Realizacja zamówień
uzupełniających odbywać się będzie w zakresie przewidzianym przedmiotem zamówienia i
określonym kodami CPV. Wartość szacunkowa zamówień uzupełniających wyniesie: w
przypadku części A - 40.000 zł ; w przypadku części B - 32.000 zł.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców 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 posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej, na
podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo



pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli: 1. Część A: w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli czas prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również jest w trakcie
wykonywania, minimum 2 usługi polegające na świadczeniu w sposób ciągły usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wartości minimum 100.000,00 zł brutto
każda, przy czym w przypadku usługi nadal realizowanej wartość 100.000,00 zł brutto winna
dotyczyć części już zrealizowanej. 2. Część B: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli czas prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również jest w trakcie
wykonywania, minimum 2 usługi polegające na świadczeniu w sposób ciągły usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wartości minimum 50.000,00 zł brutto

każda, przy czym w przypadku usługi nadal realizowanej wartość 50.000,00 zł brutto winna
dotyczyć części już zrealizowanej. Uwagi do obydwu części: 1. W przypadku, gdy
Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku
doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
2. Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie,
wykonania usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w
wykazie podać wartość usług odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia,
przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie
doświadczenia. 3. Równowartość w złotych usług rozliczanych w walutach obcych zostanie
określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez
NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym


zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza

o

spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w


art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza

o

spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w


art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza

o

spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w
art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ)
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;



określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach
niewykonanych

lub

wykonanych

nienależycie

Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie oraz złożenia dowodów dotyczy usług
pozwalających wykazać, iż Wykonawca spełnia warunek określony w pkt II.3.2.1 i/lub
III.3.2.2 ogłoszenia. W wykazie nie należy podawać informacji o usługach niewykonanych
lub wykonanych nienależycie - Zamawiający nie ocenia zdolności Wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia na podstawie art. 22 ust. 5 Ustawy (zdanie 2).;
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)
1. W przypadku składania oferty na część A - Formularz ofertowy części A - załącznik nr 2A do SIWZ
(wskazana data podpisania) 2. W przypadku składania oferty na część A - Formularz cenowy części A
- załącznik nr 3A do SIWZ (wskazana data podpisania) 3. W przypadku składania oferty na część B Formularz ofertowy części B - załącznik nr 2B do SIWZ (wskazana data podpisania) 4. W przypadku
składania oferty na część B - Formularz cenowy części B - załącznik nr 3B do SIWZ (wskazana data
podpisania) 5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione bądź do
reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej) 6. w przypadku,
gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się
do udostępnienia rzeczonych zasobów , odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.

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 - 85



2 - Ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (ciąg dalszy w sekcji IV.4.16) - 15

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 przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartych umów w
stosunku do treści ofert, na podstawie, których dokonano wyboru Wykonawców w przypadkach
określonych w § 9 Projektów umów stanowiących załączniki nr 8A i 8B do SIWZ tj. 1. W zakresie
zmiany terminów realizacji zamówienia na skutek wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza
wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu
umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu. 2. W
pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: 3. zmiany podatku
VAT: a. w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT: ceny jednostkowe brutto z Formularza
cenowego (załącznik nr 1) zostaną odpowiednio powiększone w odniesieniu do cen zadeklarowanych
w Formularzu. Maksymalna nominalna wartość umowy nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania
umowy, b. w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT: ceny jednostkowe brutto z Formularza
cenowego zostaną odpowiednio pomniejszone w odniesieniu do cen zadeklarowanych w Formularzu
cenowym (załącznik nr 1). Maksymalna nominalna wartość umowy może ulec zmniejszeniu 4. zmiany
przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy. 5. W przypadku zmiany cennika
Wykonawcy dopuszcza się zmiany cen w Formularzu cenowym (załącznik nr 1) korzystne dla
Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.dabrowa-gornicza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Dąbrowie Górniczej 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21 Wydział Administracyjny.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.02.2016 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, parter
stanowisko nr 13 - INFORMACJA.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: I. Zamówienie nie jest finansowane z Unii Europejskiej. II. Zamawiający nie
wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. III. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udział w postępowaniu określone w pkt. 8 SIWZ
oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt.
9 SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt.
9.2. i 9.3. SIWZ podpisane przez każdego z nich lub przez pełnomocnika w imieniu każdego z nich.
Dokument wymieniony w pkt. 9.1.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Oświadczenie wymienione w pkt. 9.1.1. SIWZ, dokumenty wymienione w pkt.
9.1.3. SIWZ, Formularze ofertowe wymienione w pkt. 9.4.1. i 9.4.3. SIWZ oraz Formularze cenowe
wymienione w pkt. 9.4.2. i 9.4.4. SIWZ składają, stosownie do części na którą składana jest oferta,
wszyscy Wykonawcy wspólnie na jednym druku lub pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców.
3. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. 4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. IV.
Uszczegółowienie sekcji II.2 ogłoszenia: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

od daty podpisania umowy lub do momentu osiągnięcia maksymalnej nominalnej wartości umowy. V.
Dotyczy sekcji IV.2.1 ogłoszenia: Kryteria oceny ofert: Cena - 85%; Ilość osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie
doręczania i wydawania przesyłek pocztowych, z uwzględnieniem personelu podwykonawców - 15%.
VI. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub obydwie części..
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

