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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160672-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi dostarczania poczty
2018/S 072-160672
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
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: Beata Gutkowska
Tel.: +48 426322030
E-mail: pi.zakupy.krakow@poczta-polska.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.poczta-polska.pl/
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://przetargi.poczta-polska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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 paczek pocztowych i przesyłek kurierskich na terenie Łodzi w podziale na 24 zadania-usługa B
Numer referencyjny: PI.TPZKr.2600.025.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
64121100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych,przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w obszarze administracyjnym miasta Łodzi w podziale na 24
części.
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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:
Część 1- Łódź Rejon 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 1- Łódź Rejon 1 – 46 900 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: 02/07/2018
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:
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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).
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:
Część 2- Łódź Rejon 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 2- Łódź Rejon 2 – 35 950 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: 02/07/2018
Koniec: 31/12/2019
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
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).

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:
Część 3- Łódź Rejon 3
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 3- Łódź Rejon 3 – 47 100 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: 02/07/2018
Koniec: 31/12/2019
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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).

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:
Część 4- Łódź Rejon 4
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 4- Łódź Rejon 4 - 49 900 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/07/2018
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 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).

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:
Część 5- Łódź Rejon 5
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 5- Łódź Rejon 5 - 63 700 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/07/2018
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 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).

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:
Część 6- Łódź Rejon 6
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
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Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 6- Łódź Rejon 6 - 86 100 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: 02/07/2018
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 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).

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:
Część 7- Łódź Rejon 7
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
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Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 7- Łódź Rejon 7 - 62 600 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: 02/07/2018
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 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).

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:
Część 8- Łódź Rejon 8
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
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2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 8- Łódź Rejon 8 - 99 600 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: 02/07/2018
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 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).

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:
Część 9- Łódź Rejon 9
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 9- Łódź Rejon 9 - 107 600 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: 02/07/2018
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 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).

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:
Część 10- Łódź Rejon 10
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 10- Łódź Rejon 10 – 56 500
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: 02/07/2018
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 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).

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:
Część 11- Łódź Rejon 11
Część nr: 11
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 11- Łódź Rejon 11 – 56 350
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: 02/07/2018
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 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).

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
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 12- Łódź Rejon 12
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 12- Łódź Rejon 12 - 79 450
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: 02/07/2018
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 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).
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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:
Część 13- Łódź Rejon 13
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 13- Łódź Rejon 13 – 79 200
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: 02/07/2018
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
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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).
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:
Część 14- Łódź Rejon 14
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 14- Łódź Rejon 14 – 90 200
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: 02/07/2018
Koniec: 31/12/2019
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:
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).

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:
Część 15- Łódź Rejon 15
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 15- Łódź Rejon 15 – 77 100
szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/07/2018
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 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).

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:
Część 16- Łódź Rejon 16
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 16- Łódź Rejon 16 - 60 400
szt.
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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: 02/07/2018
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 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).

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:
Część 17- Łódź Rejon 17
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
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Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 17- Łódź Rejon 17 - 87 150
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: 02/07/2018
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 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).

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:
Część 18- Łódź Rejon 18
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
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Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 18- Łódź Rejon 18 - 61 850
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: 02/07/2018
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 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).

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:
Część 19- Łódź Rejon 19
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
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2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 19- Łódź Rejon 19 - 78 900
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: 02/07/2018
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 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).

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:
Część 20- Łódź Rejon 20
Część nr: 20

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.
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II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 20- Łódź Rejon 20 - 64 200
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: 02/07/2018
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 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).

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:
Część 21- Łódź Rejon 21
Część nr: 21

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 21- Łódź Rejon 21 - 58 450
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: 02/07/2018
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 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).

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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Część 22- Łódź Rejon 22
Część nr: 22
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 22- Łódź Rejon 22 - 45 500
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: 02/07/2018
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 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).

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:
Część 23- Łódź Rejon 23
Część nr: 23

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 23- Łódź Rejon 23 - 45 300
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: 02/07/2018
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:
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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).
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:
Część 24- Łódź Rejon 24
Część nr: 24

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach usługi B - doręczanie przesyłek pocztowych w szczególności paczek pocztowych, przesyłek
kurierskich i przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu art. 3 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. ustawy Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie w umowie i załącznikach do umowy „paczkami”) w
ramach której Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
Odbieraniu paczek ze wskazanego miejsca,
Przemieszczaniu paczek,
Doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór
w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącego placówką pocztową lub do punktem
partnerskim/automatu pocztowego,
Realizacji usług/parametrów dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych przesyłek,
Przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
Zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców.
2.Szacunkowa ilość przesyłek do doręczenia w trakcie trwania umowy dla Część 24- Łódź Rejon 24 - 104 000
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: 02/07/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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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).

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
podstawieart.24ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany będzie do
przedłożenianastępujących oświadczeń i dokumentów:
a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawyPzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
b) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniana
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
c) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznejdecyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lubzdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających
dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumieniaw sprawie spłat tych należności,
d) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazuubiegania 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,
żepowiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
f) Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawcanie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa to oświadczeniew
formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w
zakresiewskazanym przez zamawiającego w 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
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III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
W wysokości:
Cześć 1- Łódź Rejon 1 – 800,00 zł.
Cześć 2- Łódź Rejon 2 – 600,00 zł.
Cześć 3- Łódź Rejon 3 – 800,00 zł.
Cześć 4- Łódź Rejon 4 – 800,00 zł.
Cześć 5- Łódź Rejon 5 – 1 000,00 zł.
Cześć 6- Łódź Rejon 6 – 1 500,00 zł.
Cześć 7- Łódź Rejon 7 – 1 100,00 zł.
Cześć 8- Łódź Rejon 8 – 1 700,00 zł.
Cześć 9- Łódź Rejon 9 – 1 900,00 zł.
Cześć 10- Łódź Rejon 10 – 1 000,00 zł.
Cześć 11- Łódź Rejon 11 – 1 000,00 zł.
Cześć 12- Łódź Rejon 12 – 1 400,00 zł.
Cześć 13- Łódź Rejon 13 – 1 400,00 zł.
Cześć 14- Łódź Rejon 14 – 1 600,00 zł.
Cześć 15- Łódź Rejon 15 – 1 300,00 zł.
Cześć 16- Łódź Rejon 16 – 1 000,00 zł.
Cześć 17- Łódź Rejon 17 – 1 500,00 zł.
Cześć 18- Łódź Rejon 18 – 1 100,00 zł.
Cześć 19- Łódź Rejon 19 – 1 400,00 zł.
Cześć 20- Łódź Rejon 20 – 1 100,00 zł.
Cześć 21- Łódź Rejon 21 – 1 000,00 zł.
Cześć 22- Łódź Rejon 22 – 800,00 zł.
Cześć 23- Łódź Rejon 23 – 800,00 zł.
Cześć 24- Łódź Rejon 24 – 1 800,00 zł.

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.W przypadku wykonywania usług, których okres realizacji nie przekracza jednego miesiąca Wykonawca
będzie wystawiał fakturę VAT w terminie 7dni od daty wykonania usługi.
3.W przypadku usług, których okres realizacji przekracza jeden miesiąc, strony ustalają miesięczny
okres rozliczeniowy. Za okres rozliczeniowy uznaje się okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca
kalendarzowego. Faktury VAT, jeżeli Wykonawca jest podatnikiem VAT lub rachunki, jeżeli Wykonawca
nie jest podatnikiem VAT wystawiane będą przez Wykonawcę najpóźniej do 7 dnia po zakończeniu okresu
rozliczeniowego, z datą sprzedaży przypadającą na ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

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 zostały zawarte w SIWZ, w szczególności w załączniku nr 4 do SIWZ Wzorze umowy.
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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: 22/05/2018
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: 20/07/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/05/2018
Czas lokalny: 13:15
Miejsce:
Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Wydział Zakupów, al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź, pokój nr 306
(IIIpiętro).

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 2019 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiastdokumentów, o których mowa w pkt. III.1.1)1. niniejszego ogłoszenia:
— lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
innyrównoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albodokument, 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
miejscezamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
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2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit a) i lit. b) niniejszego rozdziału, powinny być wystawione nie
wcześniejniż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkaniama osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1
niniejszegorozdziału,zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniemosoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,której dokument
miałdotyczyć,złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorząduzawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lubmiejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje się.
4. Dokument o którym mowa w pkt III 1.1)1. f niniejszego ogłoszenia, składa się wraz z ofertą.
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 w niniejszym postępowaniu zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa ustawy Pzp.
Wzwiązku z powyższym zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
zostałanajwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożeniaoświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt III 1.1)1. a) - d) oraz w pkt III 1.1)2. niniejszego
ogłoszenia.
Uwaga: Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji α części IV formularza
JEDZ(ogólnegooświadczenia o spełnienie warunków udziału w postępowaniu). Właściwej (dowodowej)
weryfikacji spełnieniawarunków 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 danegozamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisówustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowańpowyżej 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
organizacjomwpisanym 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
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Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/04/2018
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