Usługi - 288383-2019 - TED Tenders Electronic Daily

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288383-2019:TEX...

Usługi - 288383-2019
20/06/2019

S117

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego
2019/S 117-288383
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
„Poczta Polska S.A.”
5250007313
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polska
Osoba do kontaktów: Róża Ogorzałek
Tel.: +48 817106211
E-mail: przetargi@lublin.poczta-polska.pl
Faks: +48 817106302
Kod NUTS: PL8
Adresy internetowe:
Główny adres: www.poczta-polska.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
I.6) Główny przedmiot działalności
Usługi pocztowe
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi transportowej liniowej w krajowym transporcie rzeczy (dwie części)
Numer referencyjny: P.I.T.P.Z.LU.2600.044.2019
II.1.2) Główny kod CPV
60100000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym
rzeczy (usługa A: obsługa kursów liniowych załadunek samochodów w punktach początkowych, transport
i wymiana ładunków pocztowych w wyznaczonych punktach na trasach kursów i rozładunek samochodów
w punktach docelowych. Kursy realizowane będą na terenie całego kraju i uruchamiane będą w miarę
potrzeb POL RD. Realizacja usługi zestawami samochodowymi składającymi się z ciągnika siodłowego z
naczepą, z zabudową nadwozia typu furgon lub „firanka” o ładowności 24t, z możliwością załadunku 32
miejsc paletowych wg załączonych harmonogramów obsługi (zał. 1 do umowy). Wskazane usługi
realizowane będą zgodnie z przepisami ustawy Prawo przewozowe.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na II części:
— cz I: obsługa kursu liniowego w relacji Lublin-Rudna M.-Kraków, Kraków-Rudna M.-Lublin,
— cz II: obsługa kursu liniowego w relacji Lublin-Zabrze-Lublin
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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:
Obsługa transportowa kursu liniowego w relacji Lublin - Rudna M. - Kraków, Kraków - Rudna M. - Lublin
Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Kod NUTS: PL823
Kod NUTS: PL213
II.2.4) Opis zamówienia:
Część/Zadanie I - świadczenie obsługi transportowej kursu liniowego 11P151 w relacji Lublin - Rudna M.
- Kraków, Kraków - Rudna M. - Lublin dwoma zestawami. Przewidziane średnie dzienne ilości to: 672 km
oraz w trakcie trwania umowy 145 824 km. Szczegóły zawiera Harmonogram realizacji usługi, stanowiący
załącznik nr 1 do wzoru umowy dla części/zadania I.
Szczegółowe parametry techniczno-użytkowe pojazdów samochodowych jakich wymaga Zamawiający
zawiera załącznik nr 2 do wzoru umowy (stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ).
Szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ
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
Okres w miesiącach: 12
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 80 % usług określonych w załączniku nr 3 do
wzoru umowy (stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ). Realizacja przedmiotu umowy dla pozostałych 20 %
usług określonych w ww. załączniku 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:
Obsługa transportowa kursu liniowego w relacji Lublin - Zabrze, Zabrze - Lublin
Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Kod NUTS: PL22A
II.2.4) Opis zamówienia:
Część/Zadanie II - świadczenie obsługi transportowej kursu liniowego 11P154 w relacji Lublin - Zabrze,
Zabrze - Lublin dwoma zestawami. Przewidziane średnie dzienne ilości to: 760 km oraz w trakcie trwania
umowy 164 920 km. Szczegóły zawiera Harmonogram realizacji usługi, stanowiący załącznik 1 do wzoru
umowy dla części/zadania II.
Szczegółowe parametry techniczno-użytkowe pojazdów samochodowych jakich wymaga Zamawiający
zawiera załącznik nr 2 do wzoru umowy (stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ).
Szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ
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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
Okres w miesiącach: 12
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 80 % usług określonych w załączniku nr 3 do
wzoru umowy (stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ). Realizacja przedmiotu umowy dla pozostałych 20 %
usług określonych w ww. załączniku 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:
W terminie składania ofert Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Wykonawca składa na Platformie oświadczenie w
formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz
Podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dok.
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Informacje zawarte w oświadczeniu (JEDZ) będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Na stronie UZP https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
dostępne są materiały pomocnicze dot. wypełniania JEDZ.
Uwaga: wypełniając JEDZ w zakresie Części IV: Wyk. może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa i nie
musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w cz IV. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp w zakresie:
1) braku podstaw wykluczenia:
a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13), 14) i 21) Pzp, wystawionej nie
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
b) odpisu z właściwego rejestru lub z CEDIG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dok.
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dok.potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających
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wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
stawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
2) spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień -właściwą decyzję
admin.uprawniającą do świadczenia usług objętych zamówieniem -licencję uprawniającą do wykonywania
krajowego transportu drogowego rzeczy lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego rzeczy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi:
Wykaz wykonanych/wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączy dowody
potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie (np. referencje). Wymagane jest wykonanie co
najmniej jednej usługi transportu drogowego rzeczy o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż dla części
I - 90 000,00 PLN oraz dla części II - 100 000,00 PLN.
Wzór wykazu wykonanych/wykonywanych usług stanowi zał. nr 5 do SIWZ. W przypadku złożenia przez
jednego Wykonawcę oferty na obie części: wartość brutto wykonanych/wykonywanych usług musi być nie
mniejsza niż suma wartości brutto wskazanych powyżej dla obu części, na które jest składana oferta
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby
powyższy wymóg został spełniony przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie.
Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie/wykonywanie usług, którymi są:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal
wykonywanych usług okresowych lub ciągłych ww. dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
— oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać dokumentów wymienionych powyżej, ze wskazaniem przyczyn.
III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości dla
części I - 3 500,00 PLN oraz dla części II - 4 000,00 PLN.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 2 % ceny całkowitej brutto
podanej w ofercie.
III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie miesięcznie (na zasadach opisanych we wzorze
umowy) w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
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:
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
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IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/07/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/07/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Poczta Polska S.A., Biuro Zamówień, Dział Realizacji Postępowań Terenowych, ul. W. Moritza 2, 20-900
Lublin, POLSKA, budynek biurowy, II piętro, pokój nr 201, za pośrednictwem Platformy SmartPZP.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Członkowie Komisji Przetargowej.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes KIO
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes KIO
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2019
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