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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:877-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Maszyny sortujące
2017/S 001-000877
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polska
Osoba do kontaktów: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
Tel.: +48 226565489
E-mail: przetargi.pi@poczta-polska.pl
Faks: +48 226565005
Kod NUTS: PL2
Adresy internetowe:
Główny adres: www.poczta-polska.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.poczta-polska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Usługi pocztowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup Maszyny do opracowywania (sortowania) przesyłek.
Numer referencyjny: PI01/144/2016

II.1.2)

Główny kod CPV
30132000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie wraz z serwisem gwarancyjnym Maszyny
dla WER Zabrze do opracowywania przesyłek, wraz z oprogramowaniem oraz z pozostałymi elementami
konfiguracji i dostawy wymienionymi w OPZ.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30130000
30132100
30132300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zabrze.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie wraz z serwisem gwarancyjnym Maszyny
dla WER Zabrze do opracowywania przesyłek, wraz z oprogramowaniem oraz z pozostałymi elementami
konfiguracji i dostawy wymienionymi w OPZ (złącznik nr 1 do Umowy).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 3
Cena - Waga: 87

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 420
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia tj. dostawy, instalacji i uruchomienia Maszyny, wynosi 60
tygodni i liczony jest od dnia zawarcia umowy. Oferowany okres gwarancji na dostarczoną Maszynę wynosi min.
36 miesięcy. Maksymalny oceniany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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III.1)

Warunki udziału

III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art.24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13) a) – c), ust. 1 pkt14
w zw. z ust. 1 pkt 13) a) – c), i 21 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP,
c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
e) oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
f) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa to oświadczenie w
formie dokumentu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w zakresie określonym przez
Zamawiającego w SIWZ.
2. Informacje dotyczące udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy mają siedzibę oraz miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacje dotyczące powoływania się przez Wykonawcę na
zasoby innych podmiotów, zawarte są w SIWZ.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN, słownie: dwadzieścia milionów PLN.
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w zakresie wymaganym w warunku udziału w
postępowaniu, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z
uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa, Zamawiający dopuszcza
złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego
warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie,
należycie wykonał co najmniej jedną dostawę, instalację i uruchomienie Maszyny do sortowania przesyłek
w pełnym zakresie masy minimum od 0,1 kg do 30,00 kg o maksymalnych gabarytach nie mniejszych niż
600x500x400 mm włącznie, linią sortera skonfigurowaną w kształcie pętli w technologii „cross-belt” lub „tiltsorter” o wydajności operacyjnej minimum 11 000 sztuk na godzinę,
W celu wykazania spełniania ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wykazu dostaw
wykonanych (sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ), w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, wraz z danymi technicznymi, potwierdzającymi spełnienie ww. warunku oraz załączeniem dowodów
określających, że te dostawy zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, Jeżeli z uzasadnionej przyczyny, o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów, może złożyć swoje oświadczenie w tym zakresie,.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych)
przed upływem terminu składania ofert.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Należność zostanie uregulowana w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
2. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
3. Szczegółowe informacje, dotyczące warunków finansowych i uzgodnienia płatnicze zawarte są w projekcie
umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

III.1.8)

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

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarto w SIWZ w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do
SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
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IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/02/2017
Czas lokalny: 14:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/04/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 10/02/2017
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:
Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Dokument, o którym mowa w pkt. III. 1).1).1.f) niniejszego ogłoszenia, składa się wraz z ofertą.
2. Dokument, o którym mowa w pkt. III. 1).1).1.e) niniejszego ogłoszenia, składa się w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa: w pkt. III. 1).1).1.a) – III. 1).1).1.d) w pkt. III.1.2) oraz w
pkt.III.1.3) niniejszego ogłoszenia.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolamia@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2016
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