Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
http://www.bip.strykow.pl
Ogłoszenie nr 656532-N-2018 z dnia 2018-12-06 r.
Gmina Stryków: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla
potrzeb Urzędu Miejskiego w Strykowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stryków, krajowy numer identyfikacyjny 47205783300000, ul. ul.
Kościuszki 27 , 95010 Stryków, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427 198 002, email strykow@strykow.pl, faks427 198 193.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.strykow.pl

Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.strykow.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie
są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Strykowie
Numer referencyjny: IZP.271.71.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb
Urzędu Miejskiego w Strykowie, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu
przesyłek listowych nierejestrowanych, przesyłek listowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek
niedoręczonych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst
jedn. Dz. U. 2018, poz. 2188 ze zmianami). Usługi pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia
obejmują przesyłki o masie do 2000 g oraz paczek o masie do 10.000 g w obrocie krajowym i
zagranicznym. Przez przesyłki listowe objęte przedmiotem niniejszego zamówienia Zamawiający
rozumie: 1) Zwykłe – przesyłki nierejestrowane, o wadze do 350 g. i powyżej 350g. które nie są
przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym. Zwykłe – przesyłki nierejestrowane, o wadze
do 50 g. i powyżej 50g. które nie są przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym. 2)
Zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane, o wadze do 350 g. i powyżej 350g. najszybszej
kategorii w obrocie krajowym. Zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane, o wadze do 50 g. i
powyżej 50g. najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym. 3) Polecone - przesyłki rejestrowane, o
wadze do 350 g. i powyżej 350g. przyjęte za potwierdzeniem nadania, które nie są przesyłkami
najszybszej kategorii w obrocie krajowym. Polecone - przesyłki rejestrowane, o wadze do 50 g. i
powyżej 50g. przyjęte za potwierdzeniem nadania, które nie są przesyłkami najszybszej kategorii w
obrocie zagranicznym. 4) Polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane, o wadze do 350 g. i
powyżej 350g. przyjęte za potwierdzeniem nadania, najszybszej kategorii w obrocie krajowym. 5)
Polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane, o wadze do 50 g. i powyżej 50g. przyjęte za
potwierdzeniem nadania, najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym. 6) Polecone z
potwierdzeniem odbioru - przesyłki rejestrowane, o wadze do 350 g. i powyżej 350g. przyjęte za
potwierdzeniem nadania, które nie są przesyłkami najszybszej kategorii i doręczane za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru w obrocie krajowym. 7) Polecone z potwierdzeniem odbioru - przesyłki
rejestrowane, o wadze do 50 g. i powyżej 50g. przyjęte za potwierdzeniem nadania, które nie są
przesyłkami najszybszej kategorii i doręczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w obrocie
zagranicznym. 8) Polecone priorytetowe z potwierdzeniem odbioru - przesyłki rejestrowane, o wadze

do 350 g. i powyżej 350g. przyjęte za potwierdzeniem nadania, najszybszej kategorii i doręczane za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru w obrocie krajowym. 9) Polecone priorytetowe z potwierdzeniem
odbioru - przesyłki rejestrowane, o wadze do 50 g. i powyżej 50g. przyjęte za potwierdzeniem
nadania, najszybszej kategorii i doręczane za zwrotnym potwierdzeniem obrocie w obrocie
zagranicznym. 10) Paczki pocztowe Gabaryt A i Gabaryt B: - zwykłe - paczki rejestrowane nie będące
paczkami najszybszej kategorii - priorytetowe - paczki rejestrowane najszybszej kategorii - ze
zwrotnym potwierdzeniem odbioru 11) Zamawiający przewiduje nadawanie przesyłek listowych o
następujących gabarytach: Gabaryt A - przesyłki o wymiarach: - minimum : wymiary strony
adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140mm - maksimum: żaden z wymiarów nie może
przekroczyć: wysokości (grubości) 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm, Gabaryt B przesyłki o wymiarach: - minimum: jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm, lub
długość 325 mm, lub szerokość 230 mm. - maksimum: suma długości, szerokości i wysokości 900
mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. Ustala się
tolerancję wszystkich wymiarów +/- 2 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.
Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu dostarczenie przygotowanych do nadania
przesyłek pocztowych zgodnie z zestawieniem ilościowym wg poszczególnych kategorii wagowych
do placówki nadawczo-odbiorczej Wykonawcy zlokalizowanej nie dalej niż 1000 m od siedziby
Zamawiającego, codziennie od poniedziałku do piątku, co najmniej od godziny 9.00 do godziny 19.00
oraz w soboty od godz. 9.00 do godz. 12.00. 2. Przyjęcie przesyłek do obrotu pocztowego przez
Wykonawcę będzie każdorazowo dokumentowane pieczęcią, podpisem i datą w książce nadawczej –
dla przesyłek rejestrowanych oraz na zestawieniu ilościowym – w przypadku przesyłek
nierejestrowanych. 3. Nadanie przesyłek musi następować w dniu ich dostarczenia przez
Zamawiającego do placówki nadawczo – odbiorczej Wykonawcy. W przypadku przesyłek
priorytetowych przekazanych przez Zamawiającego do godz. 15.00, ich nadanie następować będzie w
dniu przekazania. Przesyłki priorytetowe nadane po godz. 15.00 mogą być traktowane jako nadane w
dniu następnym, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 4. Objęte przedmiotem
niniejszego zamówienia przesyłki dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego na
przesyłce miejsca w kraju i za granicą objętego porozumieniami międzynarodowymi w tym zakresie.
5. Zamawiający wymaga aby, odległość drogi, jaką pokona adresat po odbiór przesyłki awizowanej
nie przekraczała 20 km. 6. Wykonawca zobowiązuje się doręczać przesyłki listowe krajowe przyjęte
do przemieszczenia w następujących terminach: 1) przesyłki listowe najszybszej kategorii powinny
być dostarczone następnego dnia roboczego, nie później jednak niż do dwóch dni roboczych. 2)
przesyłki nie będące przesyłką najszybszej kategorii powinny być dostarczone następnego dnia
roboczego, nie później jednak niż do czterech dni roboczych. 7. Zamawiający zakłada, że wybrane
przesyłki rejestrowane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru muszą skutkować: 7.1. zachowaniem
terminów, o których mowa w: a) art. 57 § 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego, b) art. 12 § 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa, 7.2. wniesieniem pisma do sądu, o których mowa w: a) art. 165 § 2 ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, b) art. 83 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 8. Niedopuszczalne jest nieuzasadnione
przetrzymywanie przesyłek przez Wykonawcę. 9. Wykonawca będzie dostarczał do Zamawiającego
potwierdzenia odbioru przesyłki potwierdzonej przez adresata niezwłocznie po dokonaniu doręczenia
przesyłki, w terminach określonych przez Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia

29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora
wyznaczonego (Dz. U z 2013, poz. 545) dla przesyłek listowych nie będących przesyłkami
najszybszej kategorii. 10. W każdym przypadku nieobecności adresata przesyłki Wykonawca
pozostawi adresatowi zawiadomienie o próbie dostarczenia przesyłki (pierwsze awizo) zawierające
wskazanie miejsca i czasu odbioru przesyłki przez adresata. Termin odbioru przesyłki przez adresata
po pierwszym awizo ustala się na 7 dni, licząc od dnia pozostawienia pierwszego zawiadomienia a po
upływie tego terminu w przypadku niepodjęcia przesyłki przez adresata wymagane jest wystawienie
powtórnego zawiadomienia (powtórne awizo) o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie
dłuższym niż 14 dni licząc od dnia pierwszego zawiadomienia. Po upływie czternastodniowego
terminu nieodebrana przez adresata przesyłka podlega zwrotowi z podaniem przyczyny nieodebrania
przesyłki. Zwroty przesyłek Wykonawca dokonywać będzie zgodnie z przepisami zawartymi w
ustawie Prawo Pocztowe. 11. Zamawiający wymaga aby koszt zwrotu przesyłki niedoręczonej
adresatowi z przyczyn, o których mowa w ust. 10 nie przekraczał kwoty nadania przesyłki według cen
dla nadania przesyłki, która nie jest przesyłką najszybszej kategorii. 12. Wykonawca zapewni
możliwość elektronicznego śledzenia przesyłki rejestrowanej przez Zamawiającego, w celu
sprawdzenia aktualnego statusu przesyłki. 13. Zamawiający wymaga by co najmniej jedna placówka
zdawczo – odbiorcza na terenie gminy Stryków była dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych. 14. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek
w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczanie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z
adresem przeznaczenia. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym według
kategorii rodzajowej i wagowej. Opakowanie przesyłek listowych stanowi zaklejona koperta
Zamawiającego, opakowanie paczki stanowi sztywne pudełko lub szary papier Zamawiającego.
Niedopuszczalne jest również doczepianie i przyklejanie przez Wykonawcę różnych przedmiotów i
znaków do opakowania listu lub przesyłki w celu zwiększenia masy listu i przesyłki. 15. Zamawiający
umieszcza w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę,
jednocześnie określając rodzaj przesyłki oraz pełną nazwę i adres zwrotny nadawcy. 16. Zamawiający
nie dopuszcza stosowania przez Wykonawcę własnych opakowań na listy i przesyłki. 17. Podane
przez Zamawiającego ilości przesyłek wskazane przez niego w załączniku nr 1A mają charakter
szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilości wskazanych
przesyłek/zwiększenia ilości wskazanych w załączniku nr 1A przesyłek. Określone rodzaje i ilości
poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb
Zamawiającego. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości przesyłek nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca wyraża zgodę, na zmiany ilościowe i rodzajowe przesyłek i oświadcza, że nie będzie
dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i ilościowych przesyłek w trakcie realizacji umowy o
zamówienie publiczne. 18. Świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania
odbywać się będzie na podstawie zawartej umowy. 19. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy
stanowić będzie iloczyn ilości przesyłek poszczególnych rodzajów wymienionych w ust. 1
zrealizowanych w okresie rozliczeniowym i cen jednostkowych za poszczególne rodzaje tych
przesyłek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej specyfikacji na podstawie dokumentów
nadawczych i oddawczych. 20. Ustala się okres rozliczeniowy opłaty z dołu na miesiąc kalendarzowy.
Faktury VAT z tytułu należności wynikających z realizacji niniejszej umowy, zawierające
specyfikacje zrealizowanych poszczególnych rodzajów usług, wystawiane będą w terminie 7 dni, po
zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego i wysyłane na adres: Gmina Stryków, 95-010

Stryków, ul. T. Kościuszki 27. 21. Należności wynikające z faktur VAT, Nadawca regulować będzie
przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiającego. 22. Na przelewie Zamawiający zobowiązany jest określić tytuł wpłaty: „Umowa Nr
………, wpłata za fakturę Nr …… z dnia ……”. 23. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca naliczać
będzie odsetki ustawowe. Odsetki ustawowe za niezapłacone w terminach faktury VAT płacone będą
przez Zamawiającego na podstawie noty odsetkowej. 24. Ceny jednostkowe podane przez
Wykonawcę w Załączniku Nr 1A do niniejszej SIWZ nie będą ulegały zmianom przez cały okres
obowiązywania umowy z zastrzeżeniem zmiany stawki VAT na usługi pocztowe. Dopuszczalne
przypadki zmian niniejszej umowy zawarte są w § 24 niniejszej SIWZ. 25. Zamawiającemu
przysługuje prawo korzystania z opustów oferowanych przez Wykonawcę w okresie trwania umowy.
26. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić w godzinach pracy Zamawiającego obsługę telefoniczną
oraz e-mail w zakresie składanych reklamacji oraz informacji o przesyłkach. 27. Reklamacje
dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Zamawiający będzie składał
Wykonawcy po upływie 14 dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy
od dnia jej nadania. Termin rozpatrzenia reklamacji nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia jej
złożenia. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Zamawiający wymaga
zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób na
podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz.
917). Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z
wykonywaniem usługi. W przedmiotowym zamówieniu będą to czynności polegające na
przyjmowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu przesyłek listowych oraz paczek pocztowych przez cały
okres realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca może powierzyć część zamówienia
podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części
zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om wraz ze
wskazaniem danych kontaktowych podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia ponosi
Wykonawca. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): - 64.11.00.00-0 – usługi
pocztowe, - 64.11.20.00 – 4 – usługi pocztowe dotyczące listów - 64.11.30.00 – 1 – usługi pocztowe
dotyczące paczek
II.5) Główny kod CPV: 64110000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
64112000-4
64113000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy
Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług na warunkach nie mniej korzystnych niż
wynikające z oferty wybranej jako najkorzystniejsza.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-02 lub zakończenia: 2019-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeśli posiada uprawnienia do
wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo Pocztowe.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,
w ramach wykonanych lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
usług, należycie wykonał 2 usługi, których przedmiotem było wykonywanie usług pocztowych, każda
usługa o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których Usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane
w sposób należyty – według załącznika nr 5 do SIWZ. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku
jeśli wykaz będzie zawierał co najmniej 2 wykonane w/w usługi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp, 2. zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 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, 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, 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, 4. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.) – według załącznika nr 8 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy (można w tym celu wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący zał. 7 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz usług wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli w uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu według załącznika nr 5, 2.
aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1, 2. formularz cenowy – załącznik nr
1A; 3. pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy pzp do oddania
Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy,
wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, 4. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania
Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy,
pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie, 5. dowód wniesienia
wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Ustala się wadium w wysokości 2 000,00 PLN, (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy), 2.
Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert, 3. Wykonawca wnosi wadium w
pieniądzu, na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Strykowie 52 8785 0002 2001 0000 1993
0006 lub w jednej z poniżej podanych form: a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielni kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 4. W
przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przekazać przelewem na konto
Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje
się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu
zapłaty wadium należy dołączyć do oferty, 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych
dopuszczalnych formach, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
Oryginał wniesienia wadium należy złożyć w pokoju nr 21 w siedzibie Zamawiającego przed

upływem terminu składania ofert. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od upływu
terminu składania ofert. Oferta zabezpieczona na krótszy okres niż wymagany zostanie odrzucona. 6.
Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że jest ono
nieodwołalne i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium,
zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 Ustawy pzp. 8. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 Ustawy pzp. 9. Złożenie oferty
niezabezpieczonej akceptowaną formą wadium wskazaną w ust. 3 będzie skutkować odrzuceniem
oferty z postępowania.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
liczba placówek zdawczo – odbiorczych na terenie gminy dostosowanych do potrzeb osób
20,00
niepełnosprawnych
Odległość najbliższej placówki zdawczo – odbiorczej od siedziby Zamawiającego
20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (również
zmianę terminu wykonania zamówienia) na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w
następujących przypadkach: 1. w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia
zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2. w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a
zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia, 3. zmiany siedziby Zamawiającego, 4. zmiany w
sposobie dokonywania płatności, rozliczeń, dokumentowania zestawień przesyłek, 5. zmiany danych
Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp. 6.

uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, itp.), 7. rezygnacji przez Zamawiającego z
części usługi, 8. zmiany stanu prawnego, 9. braku możliwości kontynuacji usługi z winy
Zamawiającego, 10. działania sił natury, 11. możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana
terminów i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia, 15. ceny jednostkowe określone
przez Wykonawcę W załączniku nr 1A do umowy, nie będą ulegały zmianom przez cały okres
obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem gdy zmiana nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami wynikającymi z ustawy - Prawo Pocztowe w zakresie zmiany podatku VAT na
usługi. 16. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. Zmiana określona w § 24 SIWZ ust. 4 i 6 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
Wymaga się powiadomienia na piśmie, określonego w § 9 ust. 1 załącznika nr 4 do SIWZ (projekt
umowy). Zmniejszenia lub zwiększenia ilości przesyłek w stosunku do ilości określonych w zał. 1A
do SIWZ nie wymaga aneksu do umowy. Warunki dokonania zmian: a) zmiana postanowień zawartej
umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,
b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy: - opisze zaistniałe okoliczności, uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, - obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana
będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, - opisze wpływ zmian na termin wykonania
umowy. c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy/ów za pisemną zgodą Zamawiającego w
zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować
części zamówienia przewidzianej do wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie
zostało dokonane przez Zamawiającego w SWIZ). Wraz z niniejszą propozycją, Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić umowę/projekt umowy z podwykonawcą/podwykonawcami. Termin
płatności wynagrodzenia podwykonawcy w umowie / projekcie umowy nie może być dłuższy niż 30
dni. Do umów w zakresie podwykonawstwa stosuje się zapisy ustawy PZP w szczególności art. 143a
do 143d. Warunki dokonania zmian: a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie
za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, b) strona występująca o zmianę
postanowień zawartej umowy:  opisze zaistniałe okoliczności,  uzasadni, udokumentuje zaistnienie
powyższych okoliczności,  obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na
wynagrodzenie Wykonawcy,  opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy. c) wniosek o
zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-14, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 656532-N-2018 zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego w dniu 06.12.2018 r.

