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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:521225-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi dostarczania poczty
2019/S 212-521225
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Poczta Polska Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-940
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Halina Komasara
E-mail: zakupy.katowice@poczta-polska.pl
Tel.: +48 322532366
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: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
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:
Doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (usługa B)
Numer referencyjny: BZA.2600.728.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
64121100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (usługa B).
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia, określa wzór umowy stanowiący
załącznik nr 5 do SIWZ.
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:
Doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (usługa B)
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świadczenie usługi B - obszar: Żory.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Świadczenie usługi B dotyczy 186 732 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (§ 2 ust. 3 wzoru
umowy).

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: 01/02/2020
Koniec: 31/01/2022
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:
Liczba paczek pocztowych i przesyłek kurierskich, może zostać zwiększona na podstawie jednostronnego
oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji) o 80 028 sztuk.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji poprzez powiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji
listem elektronicznym na adres wskazany w § 16 ust. 6 wzoru umowy nie później niż 2 miesiące przez dniem
określonym w § 3 ust. 2. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele
razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający
nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie
skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

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:
Doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (usługa B)
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świadczenie usługi B - obszar: Wojkowice, gm. Bobrowniki.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Świadczenie usługi B dotyczy 54 768 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (§ 2 ust. 3 wzoru
umowy).

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: 01/02/2020
Koniec: 31/01/2022
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:
Liczba paczek pocztowych i przesyłek kurierskich, może zostać zwiększona na podstawie jednostronnego
oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji) o 23 472 sztuk.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji poprzez powiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji
listem elektronicznym na adres wskazany w § 16 ust. 6 wzoru umowy nie później niż 2 miesiące przez dniem
określonym w § 3 ust. 2. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele
razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający
nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie
skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 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:
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Doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (usługa B)
Część nr: 3
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świadczenie usługi B - obszar: Jankowice Świerklany.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Świadczenie usługi B dotyczy 26 376 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (§ 2 ust. 3 wzoru
umowy).

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: 01/02/2020
Koniec: 31/01/2022
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:
Liczba paczek pocztowych i przesyłek kurierskich, może zostać zwiększona na podstawie jednostronnego
oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji) o 11 304 sztuk. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji
poprzez powiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji listem elektronicznym na adres wskazany
w § 16 ust. 6 wzoru umowy nie później niż 2 miesiące przez dniem określonym w § 3 ust. 2. Zamawiający
może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy
o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji.
Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po
stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 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:
Doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (usługa B)
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świadczenie usługi B - obszar: Bytom.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Świadczenie usługi B dotyczy 301 644 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (§ 2 ust. 3 wzoru
umowy).

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: 01/02/2020
Koniec: 31/01/2022
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:
Liczba paczek pocztowych i przesyłek kurierskich, może zostać zwiększona na podstawie jednostronnego
oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji) o 129 276 sztuk.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji poprzez powiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji
listem elektronicznym na adres wskazany w § 16 ust. 6 wzoru umowy nie później niż 2 miesiące przez dniem
określonym w § 3 ust. 2. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele
razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający
nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie
skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 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:
Doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (usługa B)
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świadczenie usługi B - obszar: Gliwice rej. 10, 11, 12, 13, 14.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Świadczenie usługi B dotyczy 203 801 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (§ 2 ust. 3 wzoru
umowy).
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: 01/03/2020
Koniec: 28/02/2022
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:
Liczba paczek pocztowych i przesyłek kurierskich, może zostać zwiększona na podstawie jednostronnego
oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji) o 87 343 sztuk.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji poprzez powiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji
listem elektronicznym na adres wskazany w § 16 ust. 6 wzoru umowy nie później niż 2 miesiące przez dniem
określonym w § 3 ust. 2. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele
razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający
nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie
skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 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:
Doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (usługa B)
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świadczenie usługi B - obszar: Ruda Śląska.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Świadczenie usługi B dotyczy 307 994 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (§ 2 ust. 3 wzoru
umowy).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2020
Koniec: 28/02/2022
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:
Liczba paczek pocztowych i przesyłek kurierskich, może zostać zwiększona na podstawie jednostronnego
oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji) o 131 998 sztuk.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji poprzez powiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji
listem elektronicznym na adres wskazany w § 16 ust. 6 wzoru umowy nie później niż 2 miesiące przez dniem
określonym w § 3 ust. 2. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele
razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający
nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie
skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 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:
Doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (usługa B)
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świadczenie usługi B - obszar: Orzesze.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Świadczenie usługi B dotyczy 75.432 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (§ 2 ust. 3 wzoru
umowy).

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: 01/03/2020
Koniec: 28/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Liczba paczek pocztowych i przesyłek kurierskich, może zostać zwiększona na podstawie jednostronnego
oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji) o 32 328 sztuk.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji poprzez powiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji
listem elektronicznym na adres wskazany w § 16 ust. 6 wzoru umowy nie później niż 2 miesiące przez dniem
określonym w § 3 ust. 2. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele
razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający
nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie
skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 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:
Doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (usługa B)
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świadczenie usługi B - obszar: Świętochłowice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Świadczenie usługi B dotyczy 98.078 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (§ 2 ust. 3 wzoru
umowy).

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: 01/03/2020
Koniec: 28/02/2022
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:
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Liczba paczek pocztowych i przesyłek kurierskich, może zostać zwiększona na podstawie jednostronnego
oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji) o 42 034 sztuk.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji poprzez powiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji
listem elektronicznym na adres wskazany w § 16 ust. 6 wzoru umowy nie później niż 2 miesiące przez dniem
określonym w § 3 ust. 2. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele
razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający
nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie
skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 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:
Doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (usługa B)
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świadczenie usługi B- obszar: Żarki.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Świadczenie usługi B dotyczy 14 784 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (§ 2 ust. 3 wzoru
umowy).

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: 01/03/2020
Koniec: 28/02/2022
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:
Liczba paczek pocztowych i przesyłek kurierskich, może zostać zwiększona na podstawie jednostronnego
oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji) o 6 336 sztuk.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji poprzez powiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji
listem elektronicznym na adres wskazany w § 16 ust. 6 wzoru umowy nie później niż 2 miesiące przez dniem
określonym w § 3 ust. 2. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele
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razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający
nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie
skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 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:
Doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (usługa B)
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świadczenie usługi B - obszar: Katowice rej. 30, 31, 32.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Świadczenie usługi B dotyczy 75 600 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (§ 2 ust. 3 wzoru
umowy).

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: 01/03/2020
Koniec: 28/02/2022
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:
Liczba paczek pocztowych i przesyłek kurierskich, może zostać zwiększona na podstawie jednostronnego
oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji) o 32.400 sztuk.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji poprzez powiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji
listem elektronicznym na adres wskazany w § 16 ust. 6 wzoru umowy nie później niż 2 miesiące przez dniem
określonym w § 3 ust. 2. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele
razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający
nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie
skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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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:
Doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (usługa B)
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świadczenie usługi B - obszar: Kluczbork wg wykazu ulic.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Świadczenie usługi B dotyczy 41 328 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (§ 2 ust. 3 wzoru
umowy).

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: 01/05/2020
Koniec: 30/04/2022
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:
Liczba paczek pocztowych i przesyłek kurierskich, może zostać zwiększona na podstawie jednostronnego
oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji) o 17 712 sztuk.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji poprzez powiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji
listem elektronicznym na adres wskazany w § 16 ust. 6 wzoru umowy nie później niż 2 miesiące przez dniem
określonym w § 3 ust. 2. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele
razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający
nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie
skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 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
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III.1)

Warunki udziału

III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu – Zamawiający nie precyzuje warunków w zakresie kompetencji
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz
zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak
podstaw wykluczenia.
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie Wykonawca składa przy użyciu Platformy
na formularzu 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”), w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji, w celu
wykazania spełnienia wymaganych kryteriów kwalifikacji, wypełnia ogólne oświadczenie w sekcji alfa (α).
2. 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 PZP, w zakresie:
1) braku podstaw wykluczenia:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13) a) - c), art. 24 ust. 1
pkt 14) w zw. z ust. 1 pkt 13) a) – c) i art. 24 ust. 1 pkt 21) ustawy 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 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 (załącznik nr 3 do SIWZ);
d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 3 do SIWZ).

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:
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Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: część nr 1 – 4 800,00 PLN, część nr 2 – 1 400,00
PLN, część nr 3 – 700,00 PLN, część nr 4 – 7 500,00 PLN, część nr 5 – 5 600,00 PLN, część nr 6 – 7 600,00
PLN, część nr 7 – 2 100,00 PLN, część nr 8 – 2 500,00 PLN, część nr 9 – 400,00 PLN, część nr 10 – 2 000,00
PLN, część nr 11 – 1 100,00 PLN; przed upływem terminu składania ofert.
III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wynagrodzenie jest płatne miesięcznie, za każdy miesiąc kalendarzowy wykonywania zobowiązania
określonego w § 2 ust. 1 (tj. za okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego), na
podstawie faktur, w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze.

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 wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia, określa wzór umowy stanowiący
załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

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: 05/12/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 03/03/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Poczta Polska S.A. Biuro Zamówień, Dział Realizacji Postępowań Terenowych, pl. Oddziałów Młodzieży
Powstańczej 7, 40-940 Katowice, sala konferencyjna nr 434, IV piętro.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, przez którą dostępna jest
platforma, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu, oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 Pzp, sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Informacje dotyczące udziału Wykonawców którzy mają siedzibę oraz miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zawarte są w SIWZ.
3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp (procedura
odwrócona).

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: jw.
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

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
Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
3. Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
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Faks: +48 224587800
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/10/2019
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