
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.sobotka.pl

Sobótka: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i

zagranicznym dla Gminy Sobótka na okres od 01.05.2016 r. do 30.06.2019

r.

Numer ogłoszenia: 74196 - 2016; data zamieszczenia: 01.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka , Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045,

faks 071 3162123.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sobotka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i

zagranicznym dla Gminy Sobótka na okres od 01.05.2016 r. do 30.06.2019 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

świadczenie usług pocztowych w obrocie Krajowym i zagranicznym dla Gminy Sobótka na okres od 01.05.2016 r.

do 30.04.2019 r. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do oferty stanowiącej zał. nr 1

do SIWZ..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.05.2016.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę

oświadczenie i dokumenty o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia lub nie

spełnia. Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wykonawca dołączy do oferty

oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt.6. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy

zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 5.1.1. do 5.1.5. winien

spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek

określony w pkt. 5.2. powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ że w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

wykonał lub wykonuje minimum 2 usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie

przyjmowania i doręczania przesyłek listowych i paczek pocztowych, o wartości rocznej brutto nie

mniejszej niż 200 000,00 zł każda usługa złoży załącznik nr do SIWZ oraz załączy dowody

potwierdzające, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający dokona oceny

spełnienia ww warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunku

zostanie dokonana wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca spełni warunek, jeżeli 1. złoży oświadczenie w tym zakresie zgodnie z załącznikiem nr 2 do

SIWZ oraz 2.na czas realizacji zamówienia będzie dysponował odpowiednim do wykonania zamówienia

potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia tj. co najmniej 1 placówką zlokalizowaną na

terenie miasta Sobótka, w której będzie istniała możliwość nadawania dodatkowej korespondencji do

godziny 18.00 w tym również korespondencji w trybie, o którym mowa w pkt. 3 załącznika nr 1 do
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SIWZ, co wykaże w formularzu opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca

powinien wskazać w ww wykazie dokładny adres wykazywanej placówki pocztowej oznakowanej w

sposób widoczny szyldem z nazwą bądź logo Wykonawcy, jednoznacznie wskazującym na jednostkę

Wykonawcy. Powyższy punkt powinien być zlokalizowany w odległości do 0,50 km od siedziby

Zamawiającego. Odległość 0,50 km liczona jest w ciągach komunikacyjnych pieszych, samochodowych.

Jeżeli wskazana placówka pocztowa znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność

gospodarcza, placówka pocztowa powinna spełniać wymagania, aby w jej lokalu było wyodrębnione w

sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy stanowisko obsługi klienta w zakresie usług pocztowych.

Ww placówki muszą być czynne w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych i przez cały

okres obowiązywania ww umowy,spełnienia ww warunku na podstawie dokumentów załączonych do

oferty. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych

za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wymagania minimalne do

personelu kluczowego określone w punkcie 5.1.3. wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ 3. oświadczenia,

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg wzoru zał. nr 4 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten

zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym
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okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

należycie;

oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert  albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  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 wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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  potwierdzenie,  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 wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
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III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym

wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

Wypełniony formularz Oferty wraz z załącznikiem zgodnie ze wzorem stanowiącym 1.zał. nr 1 do SIWZ

wraz z zał.  nr  1a do oferty.  Nie wypełnienie formularza i załącznika spowoduje wykluczenie oferenta z

postępowania. 2.oświadczenie w zakresie posiadanego wpisu do prowadzonego przez Prezesa Urzędu

Komunikacji Elektroniczne, rejestru operatorów pocztowych, co uprawnia go do prowadzenia działalności

gospodarczej w zakresie działalności pocztowe, zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.

Prawo  pocztowe  Dz.  U.  Z  2012  r.,  poz.1529  z  póżn.zm.  Z  wpisu  powinno  wynikać  uprawnienie

Wykonawcy do wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą,

zgodnie załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3.Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ. 4.Wypełniony załącznik nr 4 do

SIWZ 5.Zaparafowany projekt umowy wg załącznika nr 5 do SIWZ. 6.Wykaz głównych usług załącznik nr

6 do SIWZ 7. Wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ 8. Wypełniony załącznik nr 9 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 60

2 - liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na pełny etat - 20

3 - Lokalizacja placówki pocztowej od UMiG Sobótka liczona w ciągachkomunikacyjnych pieszych - 20

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawarł

umowę na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, a w szczególności w

następujących przypadkach 1.aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez zmianę nazwy firmy,

zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp 2.zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby

te będą spełniały wymagania określone w SIWZ Zamawiający nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o
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niższych kwalifikacjach lub doświadczeniu niż wykazano w warunkach udziału w przedmiotowym postępowaniu,

3.zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy 4.ograniczenia zakresu prac objętych

niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w

dokumentacji 5.zmiany ustawowej stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę wartości umowy 6.zmiany

wynikłej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne

dla Zamawiającego np.powodują skrócenie terminu realizacji zlecenia. 7.zmiany podwykonawcy, przy pomocy

którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym

doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym 8. z powodu osób trzecich, uniemożliwiających wykonanie

robót, na które nie miał wpływu Wykonawca Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy

Prawo zamówień publicznych, w szczególności a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno

organizacyjną Umowy np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie

płatności wobec podwykonawców, b. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów

między Stronami Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci

obustronnie podpisanego aneksu do umowy.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych

powyżej a dotyczących terminu zakończenia prac to termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o

okres trwania tych okoliczności. Zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.sobotka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Sobótka, ul. Rynek 1,

55-050 Sobótka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2016

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, W Sekretariacie parter

budynku.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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