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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326469-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi dostarczania paczek
2017/S 157-326469
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Punkt kontaktowy: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Wydział Zakupów, ul. Krasińskiego 1, pokój 360 i
361, 50-945 Wrocław
Osoba do kontaktów: Dariusz Haglauer
00-940 Warszawa
Polska
Tel.: +48 713471895
E-mail: dariusz.haglauer@poczta-polska.pl
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:
Śświadczenie usługi doręczania paczek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo
Pocztowe(t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1113). przy wykorzystaniu środków transportu Wykonawcy na terenie
działania Pionu Operacji Logistycznych Regionu Dystrybucji we Wrocławiu w miastach lub rejonach doręczeń
podanych przez Zamawiającego (woj. dolnośląskie).

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 4: Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasta lub
rejony doręczeń wskazane przez Zamawiającego (woj. dolnośląskie).
Kod NUTS PL51
II.1.3)

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

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Świadczenie usługi doręczania paczek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo
Pocztowe(t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1113) przy wykorzystaniu środków transportu Wykonawcy ,(które muszą
spełniać wymagania przedstawione dla kategorii I określone w załączniku nr 2 do umowy), na terenie działania
Pionu Operacji Logistycznych Regionu Dystrybucji we Wrocławiu w miastach lub rejonach doręczeń podanych
przez Zamawiającego (woj. dolnośląskie).

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64121200

II.1.7)

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

II.1.8)

Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

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:
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych części z wyszczególnionymi rejonami doręczeń zawiera
opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
Szczegółowe warunki oraz sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do
SIWZ;

II.2.2)

Informacje o opcjach

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
W przypadku odnawialnych zamówień, szacunkowe ramy czasowe publikacji kolejnych zaproszeń do ubiegania
się o zamówienie:
w miesiącach: 20 (od udzielenia zamówienia)

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 10.10.2017 Zakończenie 31.12.2018

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zadanie nr 1 – Lubin, doręczanie przesyłek w granicach administracyjnych miejscowości
1)
Krótki opis:
Świadczenie usługi doręczania paczek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo
Pocztowe(t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1113) przy wykorzystaniu środków transportu Wykonawcy ,(które muszą
spełniać wymagania przedstawione dla kategorii I określone w załączniku nr 2 do umowy),na terenie działania
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Pionu Operacji Logistycznych Regionu Dystrybucji we Wrocławiu w miastach lub rejonach doręczeń podanych
przez Zamawiającego (woj. dolnośląskie).- Część/zadanie nr 1 – Lubin.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64121200

3)

Wielkość lub zakres:
Część/zadanie nr 1 – Lubin, doręczanie w granicach administracyjnych miejscowości, na obszarze
wynikającym z Harmonogramu realizacji usług ( załącznik nr 1 i 1 B do umowy), szacunkowa liczba przesyłek
przewidywanych do doręczenia w okresie trwania Umowy – 120 605 szt.,

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 10.10.2017 Zakończenie 31.12.2018

Część nr: 2
Nazwa: Część/zadanie nr 2 – Zgorzelec 1, doręczanie przesyłek w granicach administracyjnych miejscowości
1)
Krótki opis:
Świadczenie usługi doręczania paczek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo
Pocztowe(t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1113) przy wykorzystaniu środków transportu Wykonawcy ,(które muszą
spełniać wymagania przedstawione dla kategorii I określone w załączniku nr 2 do umowy), na terenie działania
Pionu Operacji Logistycznych Regionu Dystrybucji we Wrocławiu w miastach lub rejonach doręczeń podanych
przez Zamawiającego (woj. dolnośląskie).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64121200

3)

Wielkość lub zakres:
Część/zadanie nr 2 –Zgorzelec 1, doręczanie w granicach administracyjnych miejscowości, na obszarze
wynikającym z Harmonogramu realizacji usług ( załącznik nr 1 i 1 B do umowy), szacunkowa liczba przesyłek
przewidywanych do doręczenia w okresie trwania Umowy – 24 023 szt.,

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 10.10.2017 Zakończenie 31.12.2018

Część nr: 3
Nazwa: Część/zadanie nr 3 – Zgorzelec 2, doręczanie przesyłek w granicach administracyjnych miejscowości,
1)
Krótki opis:
Świadczenie usługi doręczania paczek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo
Pocztowe(t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1113) przy wykorzystaniu środków transportu Wykonawcy ,(które muszą
spełniać wymagania przedstawione dla kategorii I określone w załączniku nr 2 do umowy),na terenie działania
Pionu Operacji Logistycznych Regionu Dystrybucji we Wrocławiu w miastach lub rejonach doręczeń podanych
przez Zamawiającego (woj. dolnośląskie).-Część/zadanie nr 3 – Zgorzelec 2.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64121200

3)

Wielkość lub zakres:
Część/zadanie nr 3 – Zgorzelec 2, doręczanie w granicach administracyjnych miejscowości, na obszarze
wynikającym z Harmonogramu realizacji usług ( załącznik nr 1 i 1 B do umowy), szacunkowa liczba przesyłek
przewidywanych do doręczenia w okresie trwania umowy – 20 808 szt.,

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 10.10.2017 Zakończenie 31.12.2018
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Nazwa: Część/zadanie nr4 – Zgorzelec 3
1)
Krótki opis:
Świadczenie usługi doręczania paczek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo
Pocztowe(t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1113) przy wykorzystaniu środków transportu Wykonawcy ,(które muszą
spełniać wymagania przedstawione dla kategorii I określone w załączniku nr 2 do umowy),na terenie działania
Pionu Operacji Logistycznych Regionu Dystrybucji we Wrocławiu w miastach lub rejonach doręczeń podanych
przez Zamawiającego (woj. dolnośląskie). Część/zadanie nr 4 – Zgorzelec 3.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64121200

3)

Wielkość lub zakres:
Część/zadanie nr 4 – Zgorzelec 3, doręczanie w granicach administracyjnych miejscowości, na obszarze
wynikającym z Harmonogramu realizacji usług ( załącznik nr 1 i 1 B do umowy), szacunkowa liczba przesyłek
przewidywanych do doręczenia w okresie trwania umowy – 22 424 szt.,

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 10.10.2017 Zakończenie 31.12.2018

Część nr: 5
Nazwa: Część/zadanie nr 5 – Bolesławiec 1
1)
Krótki opis:
Świadczenie usługi doręczania paczek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo
Pocztowe(t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1113) przy wykorzystaniu środków transportu Wykonawcy ,(które muszą
spełniać wymagania przedstawione dla kategorii I określone w załączniku nr 2 do umowy),na terenie działania
Pionu Operacji Logistycznych Regionu Dystrybucji we Wrocławiu w miastach lub rejonach doręczeń podanych
przez Zamawiającego (woj. dolnośląskie).Część/zadanie nr 5 – Bolesławiec I.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64121200

3)

Wielkość lub zakres:
Część/zadanie nr 5 – Bolesławiec 1 doręczanie w granicach administracyjnych miejscowości, na obszarze
wynikającym z Harmonogramu realizacji usług ( załącznik nr 1 i 1 B do umowy), szacunkowa liczba przesyłek
przewidywanych do doręczenia w okresie trwania umowy – 22 864 szt.,

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 10.10.2017 Zakończenie 31.12.2018

Część nr: 6
Nazwa: Część/zadanie nr 6 – Jelenia Góra 1, doręczanie przesyłek w granicach administracyjnych miejscowości,
1)
Krótki opis:
Świadczenie usługi doręczania paczek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo
Pocztowe(t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1113). przy wykorzystaniu środków transportu Wykonawcy,(które muszą
spełniać wymagania przedstawione dla kategorii I określone w załączniku nr 2 do umowy), na terenie działania
Pionu Operacji Logistycznych Regionu Dystrybucji we Wrocławiu w miastach lub rejonach doręczeń podanych
przez Zamawiającego (woj. dolnośląskie).Część/zadanie nr 6 – Jelenia Góra 1.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64121200

3)

Wielkość lub zakres:
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Część/zadanie nr 6 – Jelenia Góra 1 doręczanie w granicach administracyjnych miejscowości, na obszarze
wynikającym z Harmonogramu realizacji usług ( załącznik nr 1 i 1 B do umowy), szacunkowa liczba przesyłek
przewidywanych do doręczenia w okresie trwania umowy – 45 108 szt.,
4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 10.10.2017 Zakończenie 31.12.2018

Część nr: 7
Nazwa: Część/zadanie nr 7 – Jelenia Góra 2, doręczanie pekrzesył w granicach administracyjnych miejscowości,
1)
Krótki opis:
Świadczenie usługi doręczania paczek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo
Pocztowe(t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1113) przy wykorzystaniu środków transportu Wykonawcy,(które muszą
spełniać wymagania przedstawione dla kategorii I określone w załączniku nr 2 do umowy), na terenie działania
Pionu Operacji Logistycznych Regionu Dystrybucji we Wrocławiu w miastach lub rejonach doręczeń podanych
przez Zamawiającego (woj. dolnośląskie).Część/zadanie nr 7 – Jelenia Góra 2.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64121200

3)

Wielkość lub zakres:
Część/zadanie nr 7 – Jelenia Góra 2 doręczanie w granicach administracyjnych miejscowości, na obszarze
wynikającym z Harmonogramu realizacji usług ( załącznik nr 1 i 1 B do umowy), szacunkowa liczba przesyłek
przewidywanych do doręczenia w okresie trwania umowy – 42 448 szt.,

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 10.10.2017 Zakończenie 31.12.2018

Część nr: 8
Nazwa: Część/zadanie nr 8 – Jelenia Góra rejon Ceplice -Sobieszów
1)
Krótki opis:
Świadczenie usługi doręczania paczek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo
Pocztowe(t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1113). przy wykorzystaniu środków transportu Wykonawcy ,(które muszą
spełniać wymagania przedstawione dla kategorii I określone w załączniku nr 2 do umowy),na terenie działania
Pionu Operacji Logistycznych Regionu Dystrybucji we Wrocławiu w miastach lub rejonach doręczeń podanych
przez Zamawiającego (woj. dolnośląskie).Część/zadanie nr 8 – Jelenia Góra rejon Ceplice -Sobieszów.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64121200

3)

Wielkość lub zakres:
Część/zadanie nr 8 – Jelenia Góra rejon doręczeń Cieplice – Sobieszów doręczanie w granicach
administracyjnych miejscowości, na obszarze wynikającym z Harmonogramu realizacji usług ( załącznik nr 1 i 1
B do umowy), szacunkowa liczba przesyłek przewidywanych do doręczenia w okresie trwania umowy – 42 285
szt.,

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 10.10.2017 Zakończenie 31.12.2018

Część nr: 9
Nazwa: Część/zadanie nr 9 – Lwówek SL.
1)
Krótki opis:
Świadczenie usługi doręczania paczek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo
Pocztowe(t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1113) przy wykorzystaniu środków transportu Wykonawcy ,(które muszą
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spełniać wymagania przedstawione dla kategorii I określone w załączniku nr 2 do umowy),na terenie działania
Pionu Operacji Logistycznych Regionu Dystrybucji we Wrocławiu w miastach lub rejonach doręczeń podanych
przez Zamawiającego (woj. dolnośląskie).Część/zadanie nr 9 – Lwówek SL.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64121200

3)

Wielkość lub zakres:
Część/zadanie nr 9 – Lwówek Sl., doręczanie w granicach administracyjnych miejscowości, na obszarze
wynikającym z Harmonogramu realizacji usług ( załącznik nr 1 i 1 B do umowy), szacunkowa liczba przesyłek
przewidywanych do doręczenia w okresie trwania umowy – 13 832 szt.,

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 10.10.2017 Zakończenie 31.12.2018

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

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
— część/zadanie nr 1 – 8 000 PLN
— część/zadanie nr 2 – 1 500 PLN
— część/zadanie nr 3 – 1 400 PLN
— część/zadanie nr 4 – 1 400 PLN
— część/zadanie nr 5 – 1 500 PLN
— część/zadanie nr 6 – 2 000 PLN
— część/zadanie nr 7 – 2 700 PLN
— część/zadanie nr 8 – 2 900 PLN
— część/zadanie nr 9 – 900 PLN
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część/zadanie, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości odpowiadającej sumie wadiów dla poszczególnych części/ zadań.
2.Wadium może być wniesione w:
a.pieniądzu;
b.poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c.gwarancjach bankowych;
d.gwarancjach ubezpieczeniowych;
e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Szczegółowe warunki oraz sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do
SIWZ;

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
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Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.W związku z przyjętą w rozdz.
II.4. SIWZ tzw. procedurą odwróconą 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 następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
1)brak podstaw wykluczenia:
a)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed, upływem terminu składania ofert,
b)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp
c)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp
d) odpis 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 ustawy Pzp.
2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
a) w rozdz. VI. 3.1) lit. a) niniejszej SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
b) w rozdz. VI.3. 1) lit. b) i c) niniejszej SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert).
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3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VI. 2 niniejszej SIWZ,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis rozdz. VI. 2 niniejszej SIWZ, w zakresie terminu wystawienia dokumentów,
stosuje się.
4. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w rozdz. VI. 3 .1). lit. a) niniejszej SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdz. VI. 2
lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis rozdz. VI. 2. niniejszej SIWZ, w zakresie terminu wystawienia dokumentów,
stosuje się.
5.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).
7.Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa
do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8.Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
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Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie
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:
PI.TPZKat. 2600.105.2017

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: 25.9.2017 15:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.9.2017 - 12:00

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: 26.9.2017
Miejscowość
Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Infrastruktury Wydział Zakupów przy ul. Krasińskiego 1,we Wrocławiu –
(pok.360/361 – III piętro)
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: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 10.2018.
VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 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 ustawy Pzp przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 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 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 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.8.2017
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