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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188076-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Samochody osobowe
2016/S 105-188076
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
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: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
Osoba do kontaktów: Marcin Rososiński
00-940 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 226565008
E-mail: marcin.rososinski@poczta-polska.pl
Faks: +48 226565915
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.poczta-polska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
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 przez podmiot zamawiający:
Dostawa samochodów osobowych w ramach wynajmu.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Najem
Kod NUTS PL

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
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II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wynajem fabrycznie nowych samochodów osobowych na okres 60 miesięcy z obsługą serwisową.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34110000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8)

Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Wynajem fabrycznie nowych samochodów osobowych na okres 60 miesięcy, w tym:
1. jako zamówienie podstawowe:
1) 61 samochodów w segmentach C, D, E/D;
2)1 samochód osobowy do przewozu 9 osób.
2. jako zamówienie opcjonalne:
1) 54 samochody osobowe w segmentach C, D, E/D.
Zamawiający wymaga zaoferowania jednej marki pojazdów dla segmentów E/D, D, C, jednocześnie
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej marki dla pojazdu z możliwością przewozu 9 osób (w tym
kierowcy).

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający zastrzega sobie prawo najmu dodatkowych pojazdów w łącznej
ilości nieprzekraczającej 54 pojazdów, na okres 60 miesięcy dla każdego pojazdu. Najem dodatkowych
pojazdów będzie odbywał się na podstawie zleceń składanych przez Zamawiającego. Zamawiający uprawniony
jest do złożenia zlecenia w formie jednego, kilku lub kilkunastu odrębnych zamówień na dodatkowe pojazdy.
Zamawiający będzie uprawniony do składania zamówień opcjonalnych w terminie do upływu 48 miesiąca od
zawarcia umowy.

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 140 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca składający ofertę zobowiązany będzie do wniesienia wadium w wysokości 200 000 PLN.
Zasady wnoszenia wadium zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie, za każdy miesiąc kalendarzowy, na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawcę.
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2. Każda z faktur VAT, o których mowa w pkt. 1, płatna będzie w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturach. Fakturę wystawioną nieprawidłowo Zamawiający może zwrócić Wykonawcy.
3. Opłata za niepełny miesiąc kalendarzowy trwania Umowy zostanie wyliczona proporcjonalnie do rzeczywistej
ilości dni okresu najmu w stosunku do liczby dni w miesiącu.
4. Za termin dokonania zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę przyjmuje się datę obciążenia rachunku
Zamawiającego.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo wystawionej faktury
VAT.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z realizacji Umowy, bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
7. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O dopuszczenie do udziału
w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 pzp
oraz spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
1. W celu wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
z postępowania wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć następujące
oświadczenia i dokumenty:
1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków,
1.2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
1.3 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 pzp, – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
1.4 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,
1.5 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie 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,
1.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8
pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu,

02/06/2016
S105
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 10

Dz.U./S S105
02/06/2016
188076-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

4 / 10

1.7 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 pzp –
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
Uwaga: dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych, w rozumieniu Ustawy z 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. nr 197, poz. 1661 z
późn. zm.), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych
przez osoby fizyczne.
1.8 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, albo
informację o tym, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 pzp,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa:
3.1 w pkt. 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
b) 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 – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
3.2 w pkt. 1.6 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 4 – 8 pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie wydaje się dokumentów w zakresie, o którym mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Powyższe dokumenty muszą być wystawione zgodnie z
terminami określonymi w pkt. 3.
5. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na dzień upływu
terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach wymienionych w pkt. III.2.1) ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
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III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O dopuszczenie do udziału
w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.
posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN.
1. W celu wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu należy złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
a) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu.
b) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie ww. warunku udziału w postępowaniu, polega na zasobach
innych podmiotów, na zasadach określonych w pkt. 2, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dla tych podmiotów.
2. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie ww. warunku udziału w postępowaniu polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 2, Wykonawca przedstawia w szczególności pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na dzień upływu
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach wymienionych w pkt. III.2.2 ogłoszenia. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O dopuszczenie do udziału w
postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, należycie wykonali dostawy/dostawę w drodze wynajmu/leasingu taboru samochodowego z obsługą
serwisową w ilości nie mniejszej niż 30 szt. pojazdów w ramach jednej umowy,
1.2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 1 ppkt 1.1 wraz z
ofertą należy złożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane – oraz załączeniem dowodów czy dostawy te zostały wykonane należycie.
Dowodami są dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. (Dz. U.
z 19 lutego 2013 r.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Przez wykaz wykonanych głównych dostaw rozumie się
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wykaz należycie wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w
postępowaniu określonego w pkt. 1 ppkt 1.1).
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 3, Wykonawca przedstawia w szczególności pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia –
nie spełnia”, na dzień upływu terminu do składania ofert, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
wymienionych w pkt. III.2.3) ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

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

Rodzaj procedury
Ograniczony

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena oferty. Waga 93
2. Parametry opcjonalne. Waga 7

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:
PI01/068/2015

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 22.6.2016 16:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.6.2016 - 14:00
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IV.3.5)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w sekcji III.2.1) – III.2.3) lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w w sekcji III.2.1) – III.2.3) zawierające błędy lub
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Uwaga, wezwanie
do uzupełnienia dokumentów na podstawie art 26. ust. 3 pzp nie dotyczy części wykazu dostaw podlegających
ocenie w ramach kwalifikacji Wykonawców do zaproszenia do składania ofert.
2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania
ofert.
3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zgodny z wzorem, którego treść zamieszczona jest na
stronie internetowej Zamawiającego) musi być podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy.
4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć pod rygorem nieważności w formie
pisemnej.
5. Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6. Wszelkie podpisy winny być sporządzone w sposób umożliwiający ich identyfikację (np. wraz z imienną
pieczątką osoby podpisującej), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość jednoznacznej identyfikacji osoby
podpisującej.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi spełniać następujące wymagania:
7.1 W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, należy złożyć dokumenty potwierdzające,
że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu.
7.2 W załącznikach do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w miejscu odwołującym się
do Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub pełnomocnika tych Wykonawców, z wyłączeniem Załączników nr 4 i 5 do wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
7.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7.5 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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8. Dokumenty wymienione w sekcji III.2.1) – III.2.3) ogłoszenia należy złożyć w oryginale lub kopiach
poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w: sekcji III.2.1) pkt 1.1 i pkt 1.8, sekcji III.2.2) pkt 4,
sekcji III.2.3) pkt 4, które muszą być złożone w formie oryginału oraz pełnomocnictw, których formę reguluje pkt.
10.2, 10.3, 12.
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w sekcji III.2.2) pkt 2 i sekcji
III.2.3) ogłoszenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
10. Za osoby uprawnione uznaje się:
10.1Osoby wskazane w dokumentach rejestrowych lub stanowiących podstawę wpisu do stosownego
rejestru.
10.2 Osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa w pkt.
11.9.1 SIWZ. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).
10.3 Osoby reprezentujące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, legitymujące się
odpowiednim pełnomocnictwem dołączonym do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).
11. W przypadku, gdy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składać będzie kilku
przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, a wniosek nie będzie podpisany przez
wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku odpowiednie pełnomocnictwo
udzielone przez pozostałych wspólników (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) wraz z umową spółki
cywilnej, z której wynikają zasady reprezentacji wspólników działających w ramach spółki cywilnej (oryginał
lub kopia potwierdzona notarialnie) albo tylko umowę spółki cywilnej, gdy z jej treści wynika uprawnienie do
skutecznej reprezentacji spółki cywilnej przez osoby podpisane na dokumentach złożonych w postępowaniu
(oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).
12. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w opakowaniu gwarantującym
zachowanie poufności i nienaruszalności wniosku. Opakowanie należy oznakować w niżej podany sposób:
— nazwa i adres Wykonawcy,
— adresat – Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
— z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – PI01/068/2016 – dostawa samochodów
osobowych w ramach wynajmu” – nie otwierać do dnia ……………………………………….. 2016 roku do godz.
14:30.
13. Wszelkie poprawki (zmiany) w tekście wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu muszą być
parafowane przez osoby podpisujące wniosek
w sposób umożliwiający identyfikację osoby parafującej.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich
tłumaczeniem na język polski.
Ranking kwalifikacji wykonawców do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu na wynajem pojazdów
osobowych
15. Zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż 10 Wykonawców spełniających warunki udziału w
postępowaniu, z zastrzeżeniem pkt. 16 i 17 poniżej.
16. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 10,
Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców.
17. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 10,
Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów za ocenę
wiedzy i doświadczenia, obliczoną według następujących zasad:
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17.1 Wykonawca otrzyma 1 punkt za każdą należycie wykonaną (ponad warunek udziału w postępowaniu) w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę w drodze wynajmu/leasingu
taboru samochodowego z obsługą serwisową w liczbie nie mniejszej niż 15 szt. pojazdów w ramach jednej
umowy.
17.2 Wykonawca otrzyma punkty wyłącznie za umowy „własne” Wykonawcy. Wykonawca nie otrzyma punktów
za umowy, które Wykonawca wskazał w oparciu o przepis art. 26 ust. 2b Pzp, jak również uzupełnione w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp.
17.3 Każdy z Wykonawców może otrzymać maksymalnie 5 punktów za ocenę wiedzy i doświadczenia.
17.4 W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów przez dziesiątego i kolejnych Wykonawców,
Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy otrzymali liczbę punktów wyższą i
równą jak dziesiąty Wykonawca.
18. jeżeli Wykonawca zastrzega informacje zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
jako tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest do obowiązkowego złożenia wraz z wnioskiem zastrzeżenia
nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do
wniosku.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej, o których mowa w
dziale VI ustawy, przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy.
2. 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.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
5. 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
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
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6. 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 ustawy, albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.5.2016
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