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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56553-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego
2016/S 035-056553
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Punkt kontaktowy: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Wydział Zakupów w Katowicach, pl. Oddziałów
Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice, IV piętro, pok. 406
Osoba do kontaktów: Halina Komasara
00-940 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 322532366
E-mail: halina.komasara@poczta-polska.pl
Faks: +48 322513346
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.poczta-polska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa doręczania i odbioru przesyłek paletowych.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 2: Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren
województwa śląskiego, oraz części opolskiego i małopolskiego.
Kod NUTS
II.1.3)

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

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doręczania i odbioru przesyłek paletowych (usługa C).
Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług doręczania i odbioru Przesyłek Paletowych tj.
pobrania przesyłek towarowych, składających się z rzeczy przyjętych do przewozu na podstawie jednego listu
przewozowego, od jednego nadawcy w miejscu nadania, transport i skuteczne doręczenie do jednego odbiorcy
w miejscu dostawy, opakowanych i umieszczonych na jednostce ładunkowej paletowej (palecie), składających
się z jednej lub większej liczby jednostek ładunkowych paletowych (palet); wskazane usługi realizowane
będą zgodnie z regulacją ustawy Prawo przewozowe – pobranie przesyłek ze wskazanego miejsca, transport
i skuteczne doręczenie zgodnie z adresami oraz rozliczenie się ze wszystkich powierzonych przesyłek i
zainkasowanych należności.
Powyższe usługi świadczone będą dla Pionu Operacji Logistycznych Regionu Dystrybucji w Katowicach z
siedzibą w Zabrzu. Zamówienie zostało podzielone na 10 zadań.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60100000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szczegółowy zakres poszczególnych części zamówienia zawarto w opisie zadań.

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 31.5.2017

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zadanie nr 1 – usługa doręczania i odbioru przesyłek paletowych
1)
Krótki opis
Obszar nr 1 – zakres kodowy: 44-1 (miasto Gliwice, powiat gliwicki). Szacunkowa liczba jednostek paletowych
przewidywanych do odbioru/doręczenia wynosi 19 105 szt. (odbiory 10 203 szt./doręczenia 8 902 szt.) z czego
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liczba przesyłek wielopaletowych stanowi średnio 12 % tj, około 2 313 palety niepłatne, 16 792 palet płatnych.
Miejsce odbioru/dostawy: 41-850 Zabrze, ul. Mielżyńskiego 5.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60100000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 31.5.2017

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Zadanie nr 2 – usługa doręczania i odbioru przesyłek paletowych
1)
Krótki opis
Obszar nr 2 – zakres kodowy: 47-2, 47-4, 48-1 (obszar: powiat kędzierzyńsko-kozielski, powiat raciborski,
powiat głubczycki). Szacunkowa liczba jednostek paletowych przewidywanych do odbioru/ doręczenia wynosi
14 477 szt. (odbiory 6 720 szt./doręczenia 7 757 szt.) z czego liczba przesyłek wielopaletowych stanowi średnio
17 %. tj, około 2 521 palet niepłatnych, 11 956 palet płatnych. Miejsce odbioru/ dostawy: 41-850 Zabrze, ul.
Mielżyńskiego 5.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60100000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 31.5.2017

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Zadanie nr 3 – usługa doręczania i odbioru przesyłek paletowych
1)
Krótki opis
Obszar nr 3 – zakres kodowy: 44-2, 44-3 (obszar: miasto Rybnik, powiat rybnicki, miasto Żory, miasto
Jastrzębie Zdrój, powiat wodzisławski) oraz 43-25, 43-26 (obszar: powiat pszczyński – gmina Pawłowice oraz
Suszec). Szacunkowa liczba jednostek paletowych przewidywanych do odbioru/doręczenia wynosi 27 051
szt. (odbiór 16 668 szt./doręczenie 10 383 szt.) z czego liczba przesyłek wielopaletowych stanowi średnio
20 % tj, około 5 374 palet niepłatnych, 21 677 palet płatnych. Miejsce odbioru/ dostawy: 41-850 Zabrze, ul.
Mielżyńskiego 5.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60100000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 31.5.2017

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Zadanie nr 4 – usługa doręczania i odbioru przesyłek paletowych
1)
Krótki opis
Obszar nr 4 – zakres kodowy: 43-1 (obszar: miasto Tychy, powiat mikołowski, powiat bieruńsko-lędziński) oraz
43-210, 43-220 (obszar: powiat pszczyński – gmina Kobiór oraz powiat bieruńsko-lędziński – gmina Bojszowy).
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Szacunkowa liczba jednostek paletowych przewidywanych do odbioru/doręczenia wynosi 14 545 szt. (odbiór 7
869 szt./doręczenie 6 676 szt.) z czego liczba przesyłek wielopaletowych stanowi średnio 17 % tj, około 2 402
palet niepłatnych, 12 143 palet płatnych. Miejsce odbioru/ dostawy: 41-850 Zabrze, ul. Mielżyńskiego 5.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60100000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 31.5.2017

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Zadanie nr 5 – usługa doręczania i odbioru przesyłek paletowych
1)
Krótki opis
Obszar nr 5 – zakres kodowy: 40, 41-4, 43-6 (obszar: miasto Katowice, miasto Mysłowice, miasto Jaworzno
oraz powiat bieruńsko-lędziński – gmina Chełm Śląski i Imielin). Szacunkowa liczba jednostek paletowych
przewidywanych do odbioru/doręczenia wynosi 35 972 szt. (odbiór 25 922 szt./doręczenie 10 050 szt.) z czego
liczba przesyłek wielopaletowych stanowi średnio 27 % tj, około 9 584 palet niepłatnych, 26 388 palet płatnych.
Miejsce odbioru/ dostawy: 41-850 Zabrze, ul. Mielżyńskiego 5.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60100000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 31.5.2017

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Zadanie nr 6 – usługa doręczania i odbioru przesyłek paletowych
1)
Krótki opis
Obszar nr 6 – zakres kodowy: 32-6 (obszar: 32-607 Polanka Wielka, 32-608 Głębowice, 32-610, 32-615 Grojec,
32-620 Brzeszcze, 32-625 Przecieszyn, 32-626 Jawiszowice, 32-650 Kęty, 32-651 Bielany, 32-652 Bulowice,
32-653, 32-654 do 32-655 Kęty), 34-1 (obszar: 34-108 Frydrychowice, 34-120 Andrychów, 34-121 Roczyny,
34-122 Gierałtowice, 34-123 Chocznia, Kaczyna, 34-125 Rzyki), 34-2 (obszar: 34-233 Hucisko, Pewelka,
Kurów), 34-3 (obszar: powiat żywiecki), 43-20, 43-21, 43-22, 43-23, 43-24 (obszar: powiat pszczyński – gmina
Pszczyna, Miedźna, Goczałkowice-Zdrój oraz powiat cieszyński – gmina Strumień), 43-3 i 43-5 (obszar: miasto
Bielsko Biała oraz powiat bielski) oraz 43-4 (powiat cieszyński). Szacunkowa liczba jednostek paletowych
przewidywanych do odbioru/ doręczenia 37 312 szt. (odbiór 18 048 szt./doręczenie 19 264 szt.) z czego liczba
przesyłek wielopaletowych stanowi średnio 12 % tj, około 4 658 palet niepłatnych,
32 654 palet płatnych. Miejsce odbioru/dostawy: 41-850 Zabrze, ul. Mielżyńskiego 5.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60100000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 31.5.2017

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 7
Nazwa: Zadanie nr 7 – usługa doręczania i odbioru przesyłek paletowych
1)
Krótki opis
Obszar nr 8 – zakres kodowy: 41-1, 41-2, 41-3, 42-4, 42-5 (obszar: miasto Siemianowice Śląskie, miasto
Sosnowiec, miasto Czeladź, miasto Dąbrowa Górnicza, powiat zawierciański, powiat będziński). Szacunkowa
liczba jednostek paletowych przewidywanych do odbioru/ doręczenia wynosi 23 346 szt. (odbiór 11 103 szt./
doręczenie 12 243 szt.) z czego liczba przesyłek wielopaletowych wynosi stanowi 9 % tj, około 1 995 palet
niepłatnych, 21 351 palet płatnych. Miejsce odbioru/ dostawy: 41-850 Zabrze, ul. Mielżyńskiego 5.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60100000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 31.5.2017

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Zadanie nr 8 – usługa doręczania i odbioru przesyłek paletowych
1)
Krótki opis
Obszar nr 10 – zakres kodowy: 45, 46-0, 46-2, 46-3, 47-1, 47-3, 48-2 (obszar: miasto Opole, powiat opolski,
powiat oleski, powiat kluczborski, powiat strzelecki, powiat krapkowicki, powiat prudnicki). Szacunkowa liczba
jednostek paletowych przewidywanych do odbioru/ doręczenia wynosi 21 652 szt. (odbiór 9 584 szt./doręczenie
12 068 szt.) z czego liczba przesyłek wielopaletowych stanowi średnio 8 % tj, około 1 749 palet niepłatnych, 19
903 palet płatnych. Miejsce odbioru/ dostawy: 41-850 Zabrze, ul. Mielżyńskiego 5.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60100000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 31.5.2017

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Zadanie nr 9 – usługa doręczania i odbioru przesyłek paletowych
1)
Krótki opis
Obszar nr 12 – zakres kodowy: 46-1, 48-3, 49-2, 49-3 (obszar: powiat namysłowski, powiat nyski oraz powiat
brzeski) oraz 48-267 (obszar: powiat nyski – gmina Głuchołazy). Szacunkowa liczba jednostek paletowych
przewidywanych do odbioru/doręczenia wynosi 10 331 szt. (odbiór 5 482 szt. /doręczenie 4 849 szt.) z czego
liczba przesyłek wielopaletowych stanowi średnio 8 % tj, około 804 palet niepłatnych, 9 527 palety płatne.
Miejsce odbioru/ dostawy: 41-850 Zabrze, ul. Mielżyńskiego 5.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60100000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 31.5.2017

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 10
Nazwa: Zadanie nr 10 – usługa doręczania i odbioru przesyłek paletowych
1)
Krótki opis
Obszar nr 13 – (obszar miast: Bytom i Chorzów ) Szacunkowa liczba jednostek paletowych przewidywanych
do odbioru wynosi 24 111 szt. (odbiór 24 111 szt. z czego liczba przesyłek wielopaletowych stanowi średnio 43
% tj, około 10 344 palety niepłatne, 13 767 palet płatnych. Wymagana możliwość załadunku bokiem, odbiory
pojazdami typu zestaw. Miejsce dostawy: 41-850 Zabrze, ul. Mielżyńskiego 5.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60100000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 31.5.2017

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium
w kwocie: zadanie nr 1 – 1 800 PLN, zadanie nr 2 – 1 800 PLN, zadanie nr 3 – 3 000 PLN, zadanie nr 4 – 1
500 PLN, zadanie nr 5 – 3 800 PLN, zadanie nr 6 – 6 000 PLN, zadanie nr 7 – 3 000 PLN, zadanie nr 8 – 3 400
PLN, zadanie nr 9 – 1 700 PLN, zadanie nr 10 – 1 700 PLN.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy
i zapisy specyfikacji dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie
ponoszą odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zamawiający wymaga załączenia dokumentu w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, z którego będzie
wynikało pełnomocnictwo w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się również wspólników spółki
cywilnej.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
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Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi aktualną licencję na wykonywanie krajowego
transportu drogowego rzeczy wydaną na podstawie ustawy z 6.9.2001 o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z
2007 roku nr 125, poz. 874 ze zm.), lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. (Dz.U
2013 poz. 1414);
1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony
na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony
na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
1.4. Znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony
na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych
w pkt. 1.1 -1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
1.5 Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
Warunek określony w pkt 2 i 3 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i
oświadczeń, metodą spełnia/ nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww.
warunki Wykonawca spełnił.
1. Wymagane oświadczenia i dokumenty.
W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawca składa wraz z
ofertą:
a) licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydana na podstawie ustawy
z 6.9.2001 o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007 roku nr 125, poz. 874 ze zm.), lub zezwolenie na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. (Dz.U 2013 poz. 1414),
b) oświadczenie w trybie art. 44 ustawy, o spełnianiu warunków o których mowa art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik
nr 3 do SIWZ),
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co
najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
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c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy –
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp, Wykonawca wraz z oferta składa:
a) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp
albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do siwz).
4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z
tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych
osób.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa:
1) w ust. 2 lit. b, c, d i f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) w ust. 2 lit. e – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
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organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

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

III.3.2)

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 98
2. Termin płatności. Waga 2

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PI12/29/2016

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 29.3.2016 15:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.3.2016 - 09:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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polski.
IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30.3.2016 - 9:30
Miejscowość:
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Katowicach, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej
7, 40-940 Katowice, IV piętro, pok. 406.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
jw.
POLSKA

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie
15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
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Faks: +48 224587800
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.2.2016
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