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

www.bip.powiatraciborski.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html

Racibórz: Kompleksowe usługi pocztowe na rzecz Star ostwa

Powiatowego w Raciborzu

Numer ogłoszenia: 269434 - 2015; data zamieszczenia : 12.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiat Raciborski , Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 32 4597385, faks 32

4597386.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.powiatraciborski.pl

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne są informacje dotycz ące dynamicznego systemu

zakupów:  nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Kompleksowe usługi pocztowe na rzecz Starostwa

Powiatowego w Raciborzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Raciborzu

w zakresie: a) przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, b) zwrotu przesyłek

niedoręczonych, c) transportu przesyłek od zamawiającego do placówek nadawczych wykonawcy, d)

dostarczania przesyłek do siedziby zamawiającego. 2. Do zakresu przedmiotu zamówienia zalicza się: a)

powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek listowych o wadze do 2 kg,

paczek pocztowych o wadze do 10 kg oraz przesyłek kurierskich w zakresie ich przyjmowania, przemieszczania i

doręczania, b) przekazywanie do siedziby zamawiającego zwrotnych potwierdzeń odbioru przesyłki, c)

przekazywanie do siedziby zamawiającego zwrotów przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu wszystkich

możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy z podaniem przyczyny zwrotu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia.
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II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt

6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualne zamówienia uzupełniające będą polegały na powtórzeniu

zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania w granicach do 20% wartości zamówienia

podstawowego

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

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada wpis do rejestru

operatorów pocztowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo

pocztowe (Dz. U. z 2012r., poz. 1529), pozwalający na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie

przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku
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Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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

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

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

a) formularz cenowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, b) pełnomocnictwo, o którym

mowa w punkcie 13.7. SIWZ (opcjonalnie)

SEKCJA IV: PROCEDURA
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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 - 95

2 - Zatrudnienie - 5

IV.2.2)

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

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie cen jednostkowych wyłącznie w

następujących sytuacjach: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, obejmującej przedmiot zamówienia, o ile

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia

za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, 3) zmiany zasad

podlegania ubezpieczeniu społecznemu, zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne

lub zdrowotne, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, 4) wymogów wynikających z

uregulowań prawnych w zakresie ustalenia lub zatwierdzenia cen za powszechne usługi pocztowe w rozumieniu

ustawy Prawo Pocztowe, 5) obniżenia opłat pocztowych dla usług wynikających z aktualnego cennika lub

regulaminu Wykonawcy, 6) korzystania z programów rabatowych oferowanych przez wykonawcę w toku

realizowanej umowy. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt 1-3 będą miały wpływ na koszty wykonania

zamówienia, każda ze stron może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie

odpowiedniej zmiany cen jednostkowych. W razie zmiany, o której mowa w pkt 2, przez pojęcie odpowiedniej

zmiany cen jednostkowych należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy wynikających z podwyższenia

wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie

wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie

przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. W

razie zmiany wskazanej w pkt 3, przez pojęcie odpowiedniej zmiany cen jednostkowych należy rozumieć sumę

wzrostu kosztów wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej

wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności

odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie

innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności

gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany,

części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
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http://www.bip.powiatraciborski.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Starostwo Powiatowe w

Raciborzu, Pl. Okrzei 4a - pokój nr 5 (Referat Zamówień Publicznych).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  22.10.2015

godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Pl. Okrzei 4 - Biuro Obsługi Klienta (parter).

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  1. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. 2. Zamawiający nie przewiduje

zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 4. Zamawiający nie przewiduje

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 5. Kryterium nr 2 oceny ofert: zatrudnienie oznacza udział

procentowy liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w ogólnej liczbie osób, które będą realizować

przedmiot zamówienia w zakresie doręczania i wydawania przesyłek (tj. doręczyciele - listonosze, osoby

wydające przesyłki), z uwzględnieniem personelu podwykonawców.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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