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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144705-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2016/S 081-144705
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Punkt kontaktowy: Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Katowicach, pl. Oddz. Młodz. Powstańczej 7
Osoba do kontaktów: Joanna Wróbel
00-940 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 322532223
E-mail: Joanna.Wrobel@poczta-polska.pl
Faks: +48 322513346
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.poczta-polska.pl
I.2)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi pocztowe

I.3)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu
Wykonywanie prac konserwacyjnych w obiektach pocztowych podległych Pionowi Infrastruktury Obszar
Operacyjny ds. Nieruchomości w Katowicach w podziale na 3 części.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Częstochowa, Rybnik, Opole.

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Świadczenie usług rzemieślniczych z zakresu prac konserwacyjno naprawczych w obiektach pocztowych
wyszczególnionych w załączniku nr 2 do siwz administrowanych przez Dział Administrowania
Nieruchomościami i Konserwacji w Katowicach na obszarze województwa śląskiego i opolskiego, polegających
na wykonywaniu:
— napraw stolarki okiennej i drzwiowej,
— malowaniu wewnątrz obiektów pocztowych,
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— napraw instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
— napraw osprzętu elektrycznego wraz z wymianą urządzeń,
— instalacji, napraw i konserwacji wyposażenia obiektów pocztowych,
— oraz innych zleconych usług.
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50000000

II.1.6)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 210 931,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
PI12/28/2016

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 033-054112 z dnia 17.2.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)
Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Część nr: 1 - Nazwa: Nazwa: Część 1 – obszar Częstochowa
V.1.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.3.2016

V.1.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

V.1.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Orange Real Esteta Sp. z o.o.
ul. Piekna 17/19
00-549 Warszawa
POLSKA

V.1.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
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Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 62 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 62 436,83 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.1.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

V.1.6)

Cena zapłacona za zakupy okazyjne

V.1)

Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Część nr: 2 - Nazwa: Część 2 – obszar Rybnik

V.1.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.3.2016

V.1.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

V.1.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Orange Real Esteta Sp. z o.o.
ul. Piękna 17/19
00-549 Warszawa
POLSKA

V.1.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 83 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 72 633,84 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9

V.1.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

V.1.6)

Cena zapłacona za zakupy okazyjne

V.1)

Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Część nr: 3 - Nazwa: Część 3 – obszar Opole

V.1.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.3.2016

V.1.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
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Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.1.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Orange Real Esteta Sp. z o.o.
ul. Piękna 17/19
00-549 Warszawa
POLSKA

V.1.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 88 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 75 861,14 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.1.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

V.1.6)

Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)

Informacje dodatkowe:

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej
z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający
może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia
do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 ustawy.
VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.4.2016
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