LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:

PL
ORIG
F05
R2.0.9.S03
ENOTICES

CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
E-mail:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

ECAS_nkasicag
2018-153275
9.9.3
ENOTICES
EU
/
agnieszka.kasicka@poczta-polska.pl
/
/

1/7

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.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kasicka
Tel.: +48 583266180
E-mail: zakupy_gdansk@poczta-polska.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: 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 Wydział Zakupów
ul. Targ Rakowy 7/8
Gdańsk
80-940
Polska
Osoba do kontaktów: Sekretariat, pok. 208
Tel.: +48 583266105
E-mail: zakupy_gdansk@poczta-polska.pl
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.poczta-polska.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Usługi pocztowe

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

Nazwa:
Świadczenie usługi przewozów osadzonych
Numer referencyjny: PI.TPZGD.2600.097.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
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60172000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozów osadzonych autobusem.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie Nr 1 - Zakład Karny w Strzelewie - WER Lisi Ogon - Zakład Karny w Strzelewie
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
60172000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Trasa Zakład Karny w Strzelewie -WER Lisi Ogon - Zakład Karny w Strzelewie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dowiezienie osadzonych z Zakładu Karnego w m. Strzelewo 61 do Wydziału Ekspedycyjno Rozdzielczego w m.
Lisi Ogon ul. Pocztowa 12, gm. Białe Błota oraz zawiezienie z Wydziału Ekspedycyjno Rozdzielczego w m. Lisi
Ogon do Zakładu Karnego w m. Strzelewo 61 w ilości 20 358 km

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: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
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 zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany rozkładu jazdy i zmniejszenia ilości kilometrów
maksymalnie o 20%, stosownie do rzeczywistych potrzeb, a Wykonawca wyraża na to zgodę i oświadcza
że nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń. O zmianie w rozkładzie jazdy autobusów Zamawiający
poinformuje Wykonawcę co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie Nr 2 - Areszt Śledczy w Olsztynie - WER Olsztyn - Areszt Śledczy w Olsztynie
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
60172000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Trasa Areszt Śledczy w Olsztynie - WER Olsztyn - Areszt Śledczy w Olsztynie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dowiezienie osadzonych z Aresztu Śledczego w Olsztynie ul. Opolska 42 do Wydziału Ekspedycyjno
Rozdzielczego w Olsztynie ul. Partyzantów 39 oraz zawiezienie z Wydziału Ekspedycyjno Rozdzielczego w
Olsztynie ul. Partyzantów 39 do Aresztu Śledczego w Olsztynie ul. Opolska 42 w ilości 1 044 kursów.

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: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
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 zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany rozkładu jazdy i zmniejszenia ilości kilometrów
maksymalnie o 20%, stosownie do rzeczywistych potrzeb, a Wykonawca wyraża na to zgodę i oświadcza
że nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń. O zmianie w rozkładzie jazdy autobusów Zamawiający
poinformuje Wykonawcę co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem.

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:
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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 Prawo zamówień publicznych. W celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,
c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
e) oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu,
f) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa to oświadczenie w
formie dokumentu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w zakresie określonym przez
Zamawiającego w SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. wykażą, że
posiadają aktualną licencję uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w
zakresie krajowego zarobkowego przewozu osób, wydaną w formie decyzji administracyjnej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2200 ze
zmianami).
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 jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert
w wysokości:
Zadanie Nr 1 kwota - 1 300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)
Zadanie Nr 2 kwota - 650,00 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy. Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu każdego
miesiąca,najpóźniej do 7-ego dnia następnego miesiąca.
2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę wraz z oryginałami potwierdzonych dziennych zestawień
wykonanych kursów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do wzoru umowy, który stanowi podstawę
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do wystawienia faktury. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dodatkowo dołączy kserokopie wydruków z
tachografów.
3. Płatność następować będzie przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami określonymi w pkt. 2.
4. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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:
Wzór umowy określający warunki jej realizacji stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: 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: 21/11/2018
Czas lokalny: 11:00

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: 19/01/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 21/11/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w Poczcie Polskiej S.A., Pion Infrastruktury, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk, pokój
015, POLSKA

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:
IV kwartał 2019
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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:
1) 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;
2) 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 ppkt 1 i ppkt 2 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
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.f) niniejszego ogłoszenia składa się w postaci
elektronicznejopatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt VII.6
SIWZ.
5. Dokument, o którym mowa w pkt III. 1).1).1.e) niniejszego ogłoszenia, składa się w terminie 3 dni od
dniazamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.
6. 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 lubdokumentów, o których mowa: w pkt III. 1).1).1.a) – III. 1).1).1.d) oraz III.1.1)2 niniejszego
ogłoszenia.
Uwaga: Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji α części IV formularza JEDZ
(ogólnegooświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu). Właściwej (dowodowej) weryfikacji
spełnieniakonkretnych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) zamawiający dokona jedynie w
stosunku dowykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej (zgodnie z 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
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2018

