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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406868-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi dostarczania paczek
2018/S 179-406868
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Poczta Polska S.A.
PL
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Roszkowska
Tel.: +48 426728973
E-mail: pi.zakupy.krakow@poczta-polska.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.poczta-polska.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

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 następującym adresem:
Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury w Łodzi, Wydział Zakupów
al. Kościuszki 5/7
Łódź
90-940
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Roszkowska
Tel.: +48 426728973
E-mail: pi.zakupy.krakow@poczta-polska.pl
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.poczta-polska.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury w Łodzi, pokój nr 309 - sekretariat
al. Kościuszki 5/7
Łódź
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90-940
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Roszkowska
Tel.: +48 426728973
E-mail: pi.zakupy.krakow@poczta-polska.pl
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.poczta-polska.pl
I.6)

Główny przedmiot działalności
Usługi pocztowe

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

Nazwa:
Doręczanie paczek pocztowych i przesyłek kurierskich - usługa B
Numer referencyjny: PI. TPZKr.2600.077.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
64121200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest doręczanie paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w ramach usługi B. Usługa
będzie świadczona na terenie miast zlokalizowanych w obrębie województwa łódzkiego. Szacunkowa liczba
paczek do doręczenia w trakcie trwania umowy ogółem wynosi 1 671 500 sztuk.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 17

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Aleksandrów Łódzki
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar administracyjny Aleksandrowa Łódzkiego.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest doręczanie paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w ramach usługi B, w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, zwanych
dalej łącznie „paczkami”, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego
zadania polegającego na:
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a) odbieraniu paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia
23.11.2012 r. Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym (zwanych dalej
łącznie „paczkami”) ze wskazanego miejsca;
b) przemieszczaniu paczek,
c) doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, w przypadku paczek nadanych z opcją „Odbiór w
punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącym placówką pocztową lub do punktu partnerskiego,
albo w punkcie odbioru będącego automatem pocztowym,
d) kontakcie telefonicznym z adresatem w celu ustalenia terminu i miejsca doręczenia;
e) doręczaniu przesyłek kurierskich „Pocztex Procedura „zgodnie z czynnościami opisanymi w Liście kontrolnej;
f) przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez
nadawców i rozliczeniu się ze wszystkich zainkasowanych należności;
g) zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców;
h) przyjmowaniu paczek od nadawców, przy czym za paczkę przyjętą od nadawcy uważa się paczkę przyjętą
od wskazanego nadawcy oraz dostarczoną do wskazanej placówki pocztowej albo faktycznie doręczoną;
i) wykonywaniu czynności faktycznych w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo
bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876), polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z
bankiem w sposób określony w Liście kontrolnej;
j) wykonywaniu innych czynności związanych z realizacja usług dodatkowych zleconych do paczki
Szacunkowa liczba paczek do doręczenia w trakcie trwania umowy: 85 500 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2019
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 70 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy.
Realizacja przedmiotu umowy dla pozostałych 30 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy może
zostać zamówiona w zależności od woli Zamawiającego (prawo opcji). Nieskorzystanie przez Zamawiającego z
przysługującego mu prawa opcji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

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

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Brzeziny
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar administracyjny Brzezin

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest doręczanie paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w ramach usługi B, w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, zwanych
dalej łącznie „paczkami”, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego
zadania polegającego na:
a) odbieraniu paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym (zwanych dalej
łącznie „paczkami”) ze wskazanego miejsca;
b) przemieszczaniu paczek,
c) doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, w przypadku paczek nadanych z opcją „Odbiór w
punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącym placówką pocztową lub do punktu partnerskiego,
albo w punkcie odbioru będącego automatem pocztowym,
d) kontakcie telefonicznym z adresatem w celu ustalenia terminu i miejsca doręczenia;
e) doręczaniu przesyłek kurierskich „Pocztex Procedura „zgodnie z czynnościami opisanymi w Liście kontrolnej;
f) przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez
nadawców i rozliczeniu się ze wszystkich zainkasowanych należności;
g) zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców;
h) przyjmowaniu paczek od nadawców, przy czym za paczkę przyjętą od nadawcy uważa się paczkę przyjętą
od wskazanego nadawcy oraz dostarczoną do wskazanej placówki pocztowej albo faktycznie doręczoną;
i) wykonywaniu czynności faktycznych w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876), polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z
bankiem w sposób określony w Liście kontrolnej;
j) wykonywaniu innych czynności związanych z realizacja usług dodatkowych zleconych do paczki
Szacunkowa liczba paczek do doręczenia w trakcie trwania umowy: 46 500 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

18/09/2018
S179
https://ted.europa.eu/
TED

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

4 / 29

Dz.U./S S179
18/09/2018
406868-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5 / 29

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 70 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy.
Realizacja przedmiotu umowy dla pozostałych 30 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy może
zostać zamówiona w zależności od woli Zamawiającego (prawo opcji). Nieskorzystanie przez Zamawiającego z
przysługującego mu prawa opcji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kutno
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar administracyjny Kutna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest doręczanie paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w ramach usługi B, w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, zwanych
dalej łącznie „paczkami”, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego
zadania polegającego na:
a) odbieraniu paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym (zwanych dalej
łącznie „paczkami”) ze wskazanego miejsca;
b) przemieszczaniu paczek,
c) doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, w przypadku paczek nadanych z opcją „Odbiór w
punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącym placówką pocztową lub do punktu partnerskiego,
albo w punkcie odbioru będącego automatem pocztowym,
d) kontakcie telefonicznym z adresatem w celu ustalenia terminu i miejsca doręczenia;
e) doręczaniu przesyłek kurierskich „Pocztex Procedura „zgodnie z czynnościami opisanymi w Liście kontrolnej;
f) przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez
nadawców i rozliczeniu się ze wszystkich zainkasowanych należności;
g) zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców;
h) przyjmowaniu paczek od nadawców, przy czym za paczkę przyjętą od nadawcy uważa się paczkę przyjętą
od wskazanego nadawcy oraz dostarczoną do wskazanej placówki pocztowej albo faktycznie doręczoną;
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i) wykonywaniu czynności faktycznych w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876), polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z
bankiem w sposób określony w Liście kontrolnej;
j) wykonywaniu innych czynności związanych z realizacja usług dodatkowych zleconych do paczki
Szacunkowa liczba paczek do doręczenia w trakcie trwania umowy: 103 100 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2019
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 70 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy.
Realizacja przedmiotu umowy dla pozostałych 30 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy może
zostać zamówiona w zależności od woli Zamawiającego (prawo opcji). Nieskorzystanie przez Zamawiającego z
przysługującego mu prawa opcji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Łask
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar administracyjny Łasku

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest doręczanie paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w ramach usługi B, w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, zwanych
dalej łącznie „paczkami”, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego
zadania polegającego na:
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a) odbieraniu paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym (zwanych dalej
łącznie „paczkami”) ze wskazanego miejsca;
b) przemieszczaniu paczek,
c) doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, w przypadku paczek nadanych z opcją „Odbiór w
punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącym placówką pocztową lub do punktu partnerskiego,
albo w punkcie odbioru będącego automatem pocztowym,
d) kontakcie telefonicznym z adresatem w celu ustalenia terminu i miejsca doręczenia;
e) doręczaniu przesyłek kurierskich „Pocztex Procedura „zgodnie z czynnościami opisanymi w Liście kontrolnej;
f) przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez
nadawców i rozliczeniu się ze wszystkich zainkasowanych należności;
g) zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców;
h) przyjmowaniu paczek od nadawców, przy czym za paczkę przyjętą od nadawcy uważa się paczkę przyjętą
od wskazanego nadawcy oraz dostarczoną do wskazanej placówki pocztowej albo faktycznie doręczoną;
i) wykonywaniu czynności faktycznych w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876), polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z
bankiem w sposób określony w Liście kontrolnej;
j) wykonywaniu innych czynności związanych z realizacja usług dodatkowych zleconych do paczki
Szacunkowa liczba paczek do doręczenia w trakcie trwania umowy: 88 000 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2019
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 70 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy.
Realizacja przedmiotu umowy dla pozostałych 30 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy może
zostać zamówiona w zależności od woli Zamawiającego (prawo opcji). Nieskorzystanie przez Zamawiającego z
przysługującego mu prawa opcji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

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

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Łęczyca
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar administracyjny Łęczycy

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest doręczanie paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w ramach usługi B, w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, zwanych
dalej łącznie „paczkami”, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego
zadania polegającego na:
a) odbieraniu paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym (zwanych dalej
łącznie „paczkami”) ze wskazanego miejsca;
b) przemieszczaniu paczek,
c) doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, w przypadku paczek nadanych z opcją „Odbiór w
punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącym placówką pocztową lub do punktu partnerskiego,
albo w punkcie odbioru będącego automatem pocztowym,
d) kontakcie telefonicznym z adresatem w celu ustalenia terminu i miejsca doręczenia;
e) doręczaniu przesyłek kurierskich „Pocztex Procedura „zgodnie z czynnościami opisanymi w Liście kontrolnej;
f) przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez
nadawców i rozliczeniu się ze wszystkich zainkasowanych należności;
g) zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców;
h) przyjmowaniu paczek od nadawców, przy czym za paczkę przyjętą od nadawcy uważa się paczkę przyjętą
od wskazanego nadawcy oraz dostarczoną do wskazanej placówki pocztowej albo faktycznie doręczoną;
i) wykonywaniu czynności faktycznych w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876), polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z
bankiem w sposób określony w Liście kontrolnej;
j) wykonywaniu innych czynności związanych z realizacja usług dodatkowych zleconych do paczki
Szacunkowa liczba paczek do doręczenia w trakcie trwania umowy: 76 000 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 70 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy.
Realizacja przedmiotu umowy dla pozostałych 30 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy może
zostać zamówiona w zależności od woli Zamawiającego (prawo opcji). Nieskorzystanie przez Zamawiającego z
przysługującego mu prawa opcji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ozorków
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar administracyjny Ozorkowa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest doręczanie paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w ramach usługi B, w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, zwanych
dalej łącznie „paczkami”, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego
zadania polegającego na:
a) odbieraniu paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym (zwanych dalej
łącznie „paczkami”) ze wskazanego miejsca;
b) przemieszczaniu paczek,
c) doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, w przypadku paczek nadanych z opcją „Odbiór w
punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącym placówką pocztową lub do punktu partnerskiego,
albo w punkcie odbioru będącego automatem pocztowym,
d) kontakcie telefonicznym z adresatem w celu ustalenia terminu i miejsca doręczenia;
e) doręczaniu przesyłek kurierskich „Pocztex Procedura „zgodnie z czynnościami opisanymi w Liście kontrolnej;
f) przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez
nadawców i rozliczeniu się ze wszystkich zainkasowanych należności;
g) zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców;
h) przyjmowaniu paczek od nadawców, przy czym za paczkę przyjętą od nadawcy uważa się paczkę przyjętą
od wskazanego nadawcy oraz dostarczoną do wskazanej placówki pocztowej albo faktycznie doręczoną;
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i) wykonywaniu czynności faktycznych w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876), polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z
bankiem w sposób określony w Liście kontrolnej;
j) wykonywaniu innych czynności związanych z realizacja usług dodatkowych zleconych do paczki
Szacunkowa liczba paczek do doręczenia w trakcie trwania umowy: 68 500 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2019
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 70 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy.
Realizacja przedmiotu umowy dla pozostałych 30 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy może
zostać zamówiona w zależności od woli Zamawiającego (prawo opcji). Nieskorzystanie przez Zamawiającego z
przysługującego mu prawa opcji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Sieradz
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar administracyjny Sieradza

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest doręczanie paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w ramach usługi B, w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, zwanych
dalej łącznie „paczkami”, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego
zadania polegającego na:
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a) odbieraniu paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym (zwanych dalej
łącznie „paczkami”) ze wskazanego miejsca;
b) przemieszczaniu paczek,
c) doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, w przypadku paczek nadanych z opcją „Odbiór w
punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącym placówką pocztową lub do punktu partnerskiego,
albo w punkcie odbioru będącego automatem pocztowym,
d) kontakcie telefonicznym z adresatem w celu ustalenia terminu i miejsca doręczenia;
e) doręczaniu przesyłek kurierskich „Pocztex Procedura „zgodnie z czynnościami opisanymi w Liście kontrolnej;
f) przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez
nadawców i rozliczeniu się ze wszystkich zainkasowanych należności;
g) zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców;
h) przyjmowaniu paczek od nadawców, przy czym za paczkę przyjętą od nadawcy uważa się paczkę przyjętą
od wskazanego nadawcy oraz dostarczoną do wskazanej placówki pocztowej albo faktycznie doręczoną;
i) wykonywaniu czynności faktycznych w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876), polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z
bankiem w sposób określony w Liście kontrolnej;
j) wykonywaniu innych czynności związanych z realizacja usług dodatkowych zleconych do paczki
Szacunkowa liczba paczek do doręczenia w trakcie trwania umowy: 146 000 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2019
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 70 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy.
Realizacja przedmiotu umowy dla pozostałych 30 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy może
zostać zamówiona w zależności od woli Zamawiającego (prawo opcji). Nieskorzystanie przez Zamawiającego z
przysługującego mu prawa opcji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

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

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Radomsko
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar administracyjny Radomska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest doręczanie paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w ramach usługi B, w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, zwanych
dalej łącznie „paczkami”, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego
zadania polegającego na:
a) odbieraniu paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym (zwanych dalej
łącznie „paczkami”) ze wskazanego miejsca;
b) przemieszczaniu paczek,
c) doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, w przypadku paczek nadanych z opcją „Odbiór w
punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącym placówką pocztową lub do punktu partnerskiego,
albo w punkcie odbioru będącego automatem pocztowym,
d) kontakcie telefonicznym z adresatem w celu ustalenia terminu i miejsca doręczenia;
e) doręczaniu przesyłek kurierskich „Pocztex Procedura „zgodnie z czynnościami opisanymi w Liście kontrolnej;
f) przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez
nadawców i rozliczeniu się ze wszystkich zainkasowanych należności;
g) zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców;
h) przyjmowaniu paczek od nadawców, przy czym za paczkę przyjętą od nadawcy uważa się paczkę przyjętą
od wskazanego nadawcy oraz dostarczoną do wskazanej placówki pocztowej albo faktycznie doręczoną;
i) wykonywaniu czynności faktycznych w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876), polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z
bankiem w sposób określony w Liście kontrolnej;
j) wykonywaniu innych czynności związanych z realizacja usług dodatkowych zleconych do paczki
Szacunkowa liczba paczek do doręczenia w trakcie trwania umowy: 125 000 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

18/09/2018
S179
https://ted.europa.eu/
TED

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

12 / 29

Dz.U./S S179
18/09/2018
406868-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

13 / 29

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 70 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy.
Realizacja przedmiotu umowy dla pozostałych 30 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy może
zostać zamówiona w zależności od woli Zamawiającego (prawo opcji). Nieskorzystanie przez Zamawiającego z
przysługującego mu prawa opcji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rzgów/Tuszyn
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar administracyjny Rzgowa i Tuszyna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest doręczanie paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w ramach usługi B, w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, zwanych
dalej łącznie „paczkami”, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego
zadania polegającego na:
a) odbieraniu paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym (zwanych dalej
łącznie „paczkami”) ze wskazanego miejsca;
b) przemieszczaniu paczek,
c) doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, w przypadku paczek nadanych z opcją „Odbiór w
punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącym placówką pocztową lub do punktu partnerskiego,
albo w punkcie odbioru będącego automatem pocztowym,
d) kontakcie telefonicznym z adresatem w celu ustalenia terminu i miejsca doręczenia;
e) doręczaniu przesyłek kurierskich „Pocztex Procedura „zgodnie z czynnościami opisanymi w Liście kontrolnej;
f) przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez
nadawców i rozliczeniu się ze wszystkich zainkasowanych należności;
g) zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców;
h) przyjmowaniu paczek od nadawców, przy czym za paczkę przyjętą od nadawcy uważa się paczkę przyjętą
od wskazanego nadawcy oraz dostarczoną do wskazanej placówki pocztowej albo faktycznie doręczoną;
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i) wykonywaniu czynności faktycznych w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876), polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z
bankiem w sposób określony w Liście kontrolnej;
j) wykonywaniu innych czynności związanych z realizacja usług dodatkowych zleconych do paczki
Szacunkowa liczba paczek do doręczenia w trakcie trwania umowy: 86 000 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2019
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 70 % usług określonych w Załączniku nr 3 do
niniejszej umowy. Realizacja przedmiotu umowy dla pozostałych 30 % usług określonych w Załączniku nr 3
do umowy może zostać zamówiona w zależności od woli Zamawiającego (prawo opcji). Nieskorzystanie przez
Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze
strony Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wieluń
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar administracyjny Wielunia

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest doręczanie paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w ramach usługi B, w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, zwanych
dalej łącznie „paczkami”, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego
zadania polegającego na:
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a) odbieraniu paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym (zwanych dalej
łącznie „paczkami”) ze wskazanego miejsca;
b) przemieszczaniu paczek,
c) doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, w przypadku paczek nadanych z opcją „Odbiór w
punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącym placówką pocztową lub do punktu partnerskiego,
albo w punkcie odbioru będącego automatem pocztowym,
d) kontakcie telefonicznym z adresatem w celu ustalenia terminu i miejsca doręczenia;
e) doręczaniu przesyłek kurierskich „Pocztex Procedura „zgodnie z czynnościami opisanymi w Liście kontrolnej;
f) przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez
nadawców i rozliczeniu się ze wszystkich zainkasowanych należności;
g) zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców;
h) przyjmowaniu paczek od nadawców, przy czym za paczkę przyjętą od nadawcy uważa się paczkę przyjętą
od wskazanego nadawcy oraz dostarczoną do wskazanej placówki pocztowej albo faktycznie doręczoną;
i) wykonywaniu czynności faktycznych w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876), polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z
bankiem w sposób określony w Liście kontrolnej;
j) wykonywaniu innych czynności związanych z realizacja usług dodatkowych zleconych do paczki
Szacunkowa liczba paczek do doręczenia w trakcie trwania umowy: 109 000 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2019
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 70 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy.
Realizacja przedmiotu umowy dla pozostałych 30 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy może
zostać zamówiona w zależności od woli Zamawiającego (prawo opcji). Nieskorzystanie przez Zamawiającego z
przysługującego mu prawa opcji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

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

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Zduńska Wola
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar administracyjny Zduńskiej Woli

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest doręczanie paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w ramach usługi B, w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, zwanych
dalej łącznie „paczkami”, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego
zadania polegającego na:
a) odbieraniu paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym (zwanych dalej
łącznie „paczkami”) ze wskazanego miejsca;
b) przemieszczaniu paczek,
c) doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, w przypadku paczek nadanych z opcją „Odbiór w
punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącym placówką pocztową lub do punktu partnerskiego,
albo w punkcie odbioru będącego automatem pocztowym,
d) kontakcie telefonicznym z adresatem w celu ustalenia terminu i miejsca doręczenia;
e) doręczaniu przesyłek kurierskich „Pocztex Procedura „zgodnie z czynnościami opisanymi w Liście kontrolnej;
f) przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez
nadawców i rozliczeniu się ze wszystkich zainkasowanych należności;
g) zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców;
h) przyjmowaniu paczek od nadawców, przy czym za paczkę przyjętą od nadawcy uważa się paczkę przyjętą
od wskazanego nadawcy oraz dostarczoną do wskazanej placówki pocztowej albo faktycznie doręczoną;
i) wykonywaniu czynności faktycznych w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876), polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z
bankiem w sposób określony w Liście kontrolnej;
j) wykonywaniu innych czynności związanych z realizacja usług dodatkowych zleconych do paczki
Szacunkowa liczba paczek do doręczenia w trakcie trwania umowy: 141 000 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 70 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy.
Realizacja przedmiotu umowy dla pozostałych 30 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy może
zostać zamówiona w zależności od woli Zamawiającego (prawo opcji). Nieskorzystanie przez Zamawiającego z
przysługującego mu prawa opcji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Łódź rejon 3
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar administracyjny Łodzi

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest doręczanie paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w ramach usługi B, w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, zwanych
dalej łącznie „paczkami”, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego
zadania polegającego na:
a) odbieraniu paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym (zwanych dalej
łącznie „paczkami”) ze wskazanego miejsca;
b) przemieszczaniu paczek,
c) doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, w przypadku paczek nadanych z opcją „Odbiór w
punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącym placówką pocztową lub do punktu partnerskiego,
albo w punkcie odbioru będącego automatem pocztowym,
d) kontakcie telefonicznym z adresatem w celu ustalenia terminu i miejsca doręczenia;
e) doręczaniu przesyłek kurierskich „Pocztex Procedura „zgodnie z czynnościami opisanymi w Liście kontrolnej;
f) przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez
nadawców i rozliczeniu się ze wszystkich zainkasowanych należności;
g) zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców;
h) przyjmowaniu paczek od nadawców, przy czym za paczkę przyjętą od nadawcy uważa się paczkę przyjętą
od wskazanego nadawcy oraz dostarczoną do wskazanej placówki pocztowej albo faktycznie doręczoną;
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i) wykonywaniu czynności faktycznych w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876), polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z
bankiem w sposób określony w Liście kontrolnej;
j) wykonywaniu innych czynności związanych z realizacja usług dodatkowych zleconych do paczki
Szacunkowa liczba paczek do doręczenia w trakcie trwania umowy: 67 500 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2019
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 70 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy.
Realizacja przedmiotu umowy dla pozostałych 30 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy może
zostać zamówiona w zależności od woli Zamawiającego (prawo opcji). Nieskorzystanie przez Zamawiającego z
przysługującego mu prawa opcji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Łódź rejon 8
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar administracyjny Łodzi

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest doręczanie paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w ramach usługi B, w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, zwanych
dalej łącznie „paczkami”, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego
zadania polegającego na:
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a) odbieraniu paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym (zwanych dalej
łącznie „paczkami”) ze wskazanego miejsca;
b) przemieszczaniu paczek,
c) doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, w przypadku paczek nadanych z opcją „Odbiór w
punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącym placówką pocztową lub do punktu partnerskiego,
albo w punkcie odbioru będącego automatem pocztowym,
d) kontakcie telefonicznym z adresatem w celu ustalenia terminu i miejsca doręczenia;
e) doręczaniu przesyłek kurierskich „Pocztex Procedura „zgodnie z czynnościami opisanymi w Liście kontrolnej;
f) przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez
nadawców i rozliczeniu się ze wszystkich zainkasowanych należności;
g) zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców;
h) przyjmowaniu paczek od nadawców, przy czym za paczkę przyjętą od nadawcy uważa się paczkę przyjętą
od wskazanego nadawcy oraz dostarczoną do wskazanej placówki pocztowej albo faktycznie doręczoną;
i) wykonywaniu czynności faktycznych w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876), polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z
bankiem w sposób określony w Liście kontrolnej;
j) wykonywaniu innych czynności związanych z realizacja usług dodatkowych zleconych do paczki
Szacunkowa liczba paczek do doręczenia w trakcie trwania umowy: 138 500 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2019
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 70 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy.
Realizacja przedmiotu umowy dla pozostałych 30 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy może
zostać zamówiona w zależności od woli Zamawiającego (prawo opcji). Nieskorzystanie przez Zamawiającego z
przysługującego mu prawa opcji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

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

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Łódź rejon 12
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar administracyjny Łodzi

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest doręczanie paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w ramach usługi B, w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, zwanych
dalej łącznie „paczkami”, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego
zadania polegającego na:
a) odbieraniu paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym (zwanych dalej
łącznie „paczkami”) ze wskazanego miejsca;
b) przemieszczaniu paczek,
c) doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, w przypadku paczek nadanych z opcją „Odbiór w
punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącym placówką pocztową lub do punktu partnerskiego,
albo w punkcie odbioru będącego automatem pocztowym,
d) kontakcie telefonicznym z adresatem w celu ustalenia terminu i miejsca doręczenia;
e) doręczaniu przesyłek kurierskich „Pocztex Procedura „zgodnie z czynnościami opisanymi w Liście kontrolnej;
f) przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez
nadawców i rozliczeniu się ze wszystkich zainkasowanych należności;
g) zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców;
h) przyjmowaniu paczek od nadawców, przy czym za paczkę przyjętą od nadawcy uważa się paczkę przyjętą
od wskazanego nadawcy oraz dostarczoną do wskazanej placówki pocztowej albo faktycznie doręczoną;
i) wykonywaniu czynności faktycznych w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876), polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z
bankiem w sposób określony w Liście kontrolnej;
j) wykonywaniu innych czynności związanych z realizacja usług dodatkowych zleconych do paczki
Szacunkowa liczba paczek do doręczenia w trakcie trwania umowy: 113 300 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 70 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy.
Realizacja przedmiotu umowy dla pozostałych 30 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy może
zostać zamówiona w zależności od woli Zamawiającego (prawo opcji). Nieskorzystanie przez Zamawiającego z
przysługującego mu prawa opcji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Łódź rejon 16
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar administracyjny Łodzi

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest doręczanie paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w ramach usługi B, w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, zwanych
dalej łącznie „paczkami”, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego
zadania polegającego na:
a) odbieraniu paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym (zwanych dalej
łącznie „paczkami”) ze wskazanego miejsca;
b) przemieszczaniu paczek,
c) doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, w przypadku paczek nadanych z opcją „Odbiór w
punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącym placówką pocztową lub do punktu partnerskiego,
albo w punkcie odbioru będącego automatem pocztowym,
d) kontakcie telefonicznym z adresatem w celu ustalenia terminu i miejsca doręczenia;
e) doręczaniu przesyłek kurierskich „Pocztex Procedura „zgodnie z czynnościami opisanymi w Liście kontrolnej;
f) przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez
nadawców i rozliczeniu się ze wszystkich zainkasowanych należności;
g) zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców;
h) przyjmowaniu paczek od nadawców, przy czym za paczkę przyjętą od nadawcy uważa się paczkę przyjętą
od wskazanego nadawcy oraz dostarczoną do wskazanej placówki pocztowej albo faktycznie doręczoną;
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i) wykonywaniu czynności faktycznych w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876), polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z
bankiem w sposób określony w Liście kontrolnej;
j) wykonywaniu innych czynności związanych z realizacja usług dodatkowych zleconych do paczki
Szacunkowa liczba paczek do doręczenia w trakcie trwania umowy: 78 500 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2019
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 70 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy.
Realizacja przedmiotu umowy dla pozostałych 30 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy może
zostać zamówiona w zależności od woli Zamawiającego (prawo opcji). Nieskorzystanie przez Zamawiającego z
przysługującego mu prawa opcji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Łódź rejon 19
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar administracyjny Łodzi

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest doręczanie paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w ramach usługi B, w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, zwanych
dalej łącznie „paczkami”, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego
zadania polegającego na:
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a) odbieraniu paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym (zwanych dalej
łącznie „paczkami”) ze wskazanego miejsca;
b) przemieszczaniu paczek,
c) doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, w przypadku paczek nadanych z opcją „Odbiór w
punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącym placówką pocztową lub do punktu partnerskiego,
albo w punkcie odbioru będącego automatem pocztowym,
d) kontakcie telefonicznym z adresatem w celu ustalenia terminu i miejsca doręczenia;
e) doręczaniu przesyłek kurierskich „Pocztex Procedura „zgodnie z czynnościami opisanymi w Liście kontrolnej;
f) przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez
nadawców i rozliczeniu się ze wszystkich zainkasowanych należności;
g) zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców;
h) przyjmowaniu paczek od nadawców, przy czym za paczkę przyjętą od nadawcy uważa się paczkę przyjętą
od wskazanego nadawcy oraz dostarczoną do wskazanej placówki pocztowej albo faktycznie doręczoną;
i) wykonywaniu czynności faktycznych w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876), polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z
bankiem w sposób określony w Liście kontrolnej;
j) wykonywaniu innych czynności związanych z realizacja usług dodatkowych zleconych do paczki
Szacunkowa liczba paczek do doręczenia w trakcie trwania umowy: 112 800 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2019
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 70 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy.
Realizacja przedmiotu umowy dla pozostałych 30 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy może
zostać zamówiona w zależności od woli Zamawiającego (prawo opcji). Nieskorzystanie przez Zamawiającego z
przysługującego mu prawa opcji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

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

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Łódź rejon 20
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar administracyjny Łodzi

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest doręczanie paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w ramach usługi B, w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, zwanych
dalej łącznie „paczkami”, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego
zadania polegającego na:
a) odbieraniu paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe i Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym (zwanych dalej
łącznie „paczkami”) ze wskazanego miejsca;
b) przemieszczaniu paczek,
c) doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, w przypadku paczek nadanych z opcją „Odbiór w
punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącym placówką pocztową lub do punktu partnerskiego,
albo w punkcie odbioru będącego automatem pocztowym,
d) kontakcie telefonicznym z adresatem w celu ustalenia terminu i miejsca doręczenia;
e) doręczaniu przesyłek kurierskich „Pocztex Procedura „zgodnie z czynnościami opisanymi w Liście kontrolnej;
f) przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez
nadawców i rozliczeniu się ze wszystkich zainkasowanych należności;
g) zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców;
h) przyjmowaniu paczek od nadawców, przy czym za paczkę przyjętą od nadawcy uważa się paczkę przyjętą
od wskazanego nadawcy oraz dostarczoną do wskazanej placówki pocztowej albo faktycznie doręczoną;
i) wykonywaniu czynności faktycznych w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876), polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z
bankiem w sposób określony w Liście kontrolnej;
j) wykonywaniu innych czynności związanych z realizacja usług dodatkowych zleconych do paczki
Szacunkowa liczba paczek do doręczenia w trakcie trwania umowy: 86 300 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 70 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy.
Realizacja przedmiotu umowy dla pozostałych 30 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy może
zostać zamówiona w zależności od woli Zamawiającego (prawo opcji). Nieskorzystanie przez Zamawiającego z
przysługującego mu prawa opcji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

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

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
1. 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, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 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 ustawy 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 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
wart.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu,
f) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art.
80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (zwanego dalej JEDZ) składanego w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zakres
oświadczenia wskazany jest przez Zamawiającego w formacie xml na stronie internetowej Zamawiającego dla
numeru postępowania PI.TPZKr.2600.077.2018.
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III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany do wniesienia przez upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
Część 1 – Aleksandrów Łódzki: 1 900,00 PLN
Część 2 – Brzeziny: 1 000,00 PLN
Część 3 – Kutno: 2 300,00 PLN
Część 4 – Łask: 2 000,00 PLN
Część 5 – Łęczyca: 1 700,00 PLN
Część 6 – Ozorków: 1 500,00 PLN
Część 7 – Sieradz: 3 200,00 PLN
Część 8 – Radomsko: 2 700,00 PLN
Część 9 – Rzgów/Tuszyn: 1 900,00 PLN
Część 10 – Wieluń: 2 400,00 PLN
Część 11 – Zduńska Wola: 3 100,00 PLN
Część 12 – Łódź rejon 3: 1 500,00 PLN
Część 13 – Łódź rejon 8: 3 000,00 PLN
Część 14 – Łódź rejon 12: 2 500,00 PLN
Część 15 – Łódź rejon 16: 1 700,00 PLN
Część 16 – Łódź rejon 19: 2 500,00 PLN
Część 17 – Łódź rejon 20: 1 900,00 PLN

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1.Zamawiający dokona zapłaty za wykonane usługi w terminie 30 dni od daty doręczenia mu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
2. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT w terminie 7 dni od daty wykonania usługi (w przypadku
wykonywania usług, których okres realizacji nie przekracza jednego miesiąca) lub najpóźniej do 7 dnia po
zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego (w przypadku usług, których okres realizacji przekracza
jeden miesiąc).

III.1.8)

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

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarto w SIWZ, w szczególności w Załączniku nr 3 do SIWZ,
stanowiącym wzór umowy.

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
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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: nie

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: 25/10/2018
Czas lokalny: 13:00

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: 22/01/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25/10/2018
Czas lokalny: 13:15
Miejsce:
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury w Łodzi, al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź, pokój nr 306 (III piętro),
POLSKA
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
III kwartał 2020 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt.III.1.1)1 niniejszego ogłoszenia:
— lit. a) – 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,
— lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit a) i lit. b) niniejszego rozdziału, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
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 pkt 1 niniejszego
rozdziału,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
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zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje się.
4. Dokument, o którym mowa w pkt. III.1.1) 1 lit. f) niniejszego ogłoszenia składa się wyłącznie w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony w SIWZ. Środkiem
komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę jest poczta elektroniczna. JEDZ należy
przesłać na adres e-mail: pi.zakupy.krakow@poczta-polska.pl . Podpisany dokument elektroniczny JEDZ
powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. Zamawiający wymaga szyfrowania przy
pomocy aplikacji 7-zip, metoda szyfrowania AES-256, hasło minimum 12 znaków. Wykonawca zamieszcza
hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty.
5. Dokument o którym mowa w pkt III.1.1) 1 lit. 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.
6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa ustawy Pzp. W związku
z powyższym 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 lit. a) - d) niniejszego ogłoszenia.
Uwaga: Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji α części IV formularza JEDZ
(ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu). Właściwej (dowodowej) weryfikacji
spełnienia warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona jedynie w stosunku do
Wykonawcy,którego oferta została oceniona najwyżej (zgodnie pkt II.2.5) niniejszego ogłoszenia).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

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.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2018
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