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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256094-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Olej napędowy
2016/S 141-256094
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
Osoba do kontaktów: Michał Skorupski
00-940 Warszawa
Polska
Tel.: +48 225053441
E-mail: pi.sekretariat@centrala.poczta-polska.pl
Faks: +48 225053480
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: 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 oleju napędowego.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Na terenie
całego kraju.
Kod NUTS PL

II.1.3)

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

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do stacji paliw Zamawiającego oleju napędowego
o parametrach zgodnych z obowiązującymi w Polsce normami w zakresie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych obowiązującymi w dniu dostawy – obecnie wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z
9.10.2015 w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. z 23.10.2015, poz. 1680) oraz wymagania
Polskiej Normy PN-EN 590: (U) w gatunkach B, D, F w temperaturze referencyjnej +15 st. C, zamówionych
przez Odbiorcców (jednostki organizacyjne Zamawiającego)w maksymalnej ilosci 10 910 000 litrów.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09134100

II.1.7)

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

II.1.8)

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

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do stacji paliw Zamawiającego oleju napędowego w maksymalnej
ilości 10 910 000 litrów o parametrach zgodnych z obowiązującymi w Polsce normami w zakresie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych obowiązującymi w dniu dostawy – obecnie wskazanymi w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z 9.10.2015 w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. z 23.10.2015, poz.
1680) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590: (U) w gatunkach B, D, F w temperaturze referencyjnej
+15 st. C, zamówionych przez Odbiorców (jednostki organizacyjne Zamawiającego) zgodnie z poniższym
wykazem:
Lp. Stacja Paliw Zapotrzebowanie na olej napędowy
1 Bydgoszcz, ul. Gajowa 99 – 234 000 litrów
2 Toruń, ul. Polna 17 – 179 000 litrów
3 Gdańsk, ul. Partyzantów 70 – 820 000 litrów
4 Katowice, ul. Rolna 7 – 169 000 litrów
5 Kraków, ul. Cystersów 21 – 1 642 000 litrów
6 Rzeszów, ul. Matuszczaka 5 – 1 427 000 litrów
7 Lublin, ul. Sierpińskiego 26 – 1 420 000 litrów
8 Olsztyn, ul. Towarowa 4 – 1 249 000 litrów
9 Szczecin, ul. Gdańska 15 – 1 597 000 litrów
10 Koszalin, ul. Boh. Warszawy 3 – 553 000 litrów
11 Warszawa, ul. Łączyny 8 – 1 620 000 litrów
2. W ramach określonego powyżej wolumenu oleju napędowego ogółem Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zamówienia, do 33 % wolumenu oleju napędowego ogółem, oleju napędowego o polepszonych
właściwościach niskotemperaturowych spełniającego warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z 9.10.2015 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 23.10.2015, poz. 1680) oraz
wymagania Polskiej Normy PN-EN 590. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w przypadku nie
zamówienia przez Zamawiającego, w okresie obowiązywania umowy, jakichkolwiek ilości oleju napędowego o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych.

23/07/2016
S141
http://ted.europa.eu/TED

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

2/8

Dz.U./S S141
23/07/2016
256094-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/8

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesuwania wolumenu oleju napędowego pomiędzy
poszczególnymi miejscami dostawy, określonymi w pkt. 1 w ramach Umowy,
w zakresie nie większym niż 15 % wolumenu oleju napędowego, określonego dla danego miejsca dostawy,
po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy w terminie minimum 30 dni przed zaistnieniem takiego
przypadku.
4. Zamawiający gwarantuje realizację Umowy na poziomie 70 % wolumenu oleju napędowego ogółem,
określonego w pkt. 1. (zamówienie gwarantowane). Pozostałe 30 % wolumenu oleju napędowego ogółem
(zamówienie opcjonalne) może być zamówione w zależności od potrzeb Zamawiającego.
II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający gwarantuje realizację Umowy na poziomie 70 % wolumenu
oleju napędowego ogółem, określonego w pkt. II 2.1 (zamówienie gwarantowane). Pozostałe 30 % wolumenu
oleju napędowego ogółem ( zamówienie opcjonalne ) może być zamówione w zależności od potrzeb
Zamawiającego.

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 18 (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:
Zamwiajacy wymaga wniesienia wadium w kwocie 686 800 PLN.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

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 zamówienie mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp oraz
są zdolni do należytego wykonania zamówienia, tj. spełniają warunek, o którym mowa w art. 22 ust.
1 pkt. 1) Pzp tj. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj: koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki,
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków,
1.2 dokument stwierdzający posiadanie przez Wykonawcę odpowiednich uprawnień do obrotu paliwami ciekłymi
tj. koncesję (kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) na obrót paliwami ciekłymi,
zgodnie z przepisami ustawy z 10.4.1997 – Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 ze zm.),
1.3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
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1.4 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 ofert,
1.5 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 ofert,
1.6 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 ofert,
1.7 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 ofert,
1.8 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 ofert. Uwaga: dotyczy wyłącznie
podmiotów zbiorowych, w rozumieniu Ustawy z 28.10.2002 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;
1.9 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 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 ofert, 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. 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 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 ofert,
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 ofert,
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c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
3.2 w pkt. 1 ppkt. 1.7 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 ofert.
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 których mowa w pkt. 6.3 SIWZ, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawca, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Powyższe dokumenty muszą być
wystawione zgodnie z terminami określonymi w pkt. 3.
5.Ocena spełniania ww. warunków 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.2.1)
ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca
spełnił.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O zamówienie mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy
są zdolni do należytego wykonania zamówienia,tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umożliwiającej realizację zamówienia tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową: w kwocie nie
niższej niż 2 000 000 PLN.
1. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 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.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć
następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1 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 ofert,
2.2 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 warunku,
2.3 jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, polega na zasobach innych podmiotów, na
zasadach określonych w pkt 1, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej dla tych podmiotów,
3. Ocena spełniania ww. warunków 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.2.2)
ogłoszenia. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
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Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O zamówienie mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia, tj. posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie
realizują dostawę/dostawy paliw (olej napędowy lub benzyna bezołowiowa) w okresie nie dłuższym niż 1 rok tj.
w okresie nie dłuższym niż 12 następujących po sobie miesięcy, na łączną ilość co najmniej 5 mln litrów.
1. 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 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 zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy
złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich ilości, przedmiotu dostawy, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że dostawy te zostały
wykonane należycie. Dowodami są dokumenty wskazane w § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z 19.2.2013 (Dz.U. z 19.2.2013, poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. a).
2.2 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu dostawy, wykaz miast, do których
zrealizowano dostawy, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, że dostawy te zostały wykonane należycie. Dowodami są dokumenty wskazane w § 1
ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 (Dz. U. z 19.2.2013, poz. 231) 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 wykaz należycie wykonanych dostaw w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. b).
2.3 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 1. polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach
określonych w pkt. 1, jest zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami
w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający żąda,
stosownie do § 1 ust. 6 pkt. 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 19
lutego 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dokumentów dotyczących:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
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c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. Ocena spełniania ww. warunków 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
Otwarty

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

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:
PI01/097/2016

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: 30.8.2016 16:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.8.2016 - 14:00

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
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 31.8.2016 - 14:30
Miejscowość
Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, piętro I pok. 1.7
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenia zamówienia Dostawcę, który w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności,
gdy
Dostawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
2. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Dostawcy
mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
dostosowania zapisów projektu umowy w zakresie prawidłowego rozliczenia transakcji, uwzględniającego
status podatkowy Wykonawcy.

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: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dostawcom i innym osobom, jeżeli ich interes
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy
przysługuja śrdoki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.7.2016
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