GMINA BIAŁY BÓR
78-425 Biały Bór ul. Żymierskiego 10
tel. 943739002, 943739029, fax. 943739745
www.bialybor.com.pl e-mail: gmina@bialybor.com.pl

Biały Bór dn. 19.05.2015 r.
RIZP.271.6.2015.JA

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na zadanie pn.:

„Świadczenie dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Białym Borze usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym”
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia: bip.bialybor.com.pl
Numer
ogłoszenia:
72287
2015;
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

data

zamieszczenia:

19.05.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biały Bór , ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór, woj.
zachodniopomorskie, tel. 094 3739002, faks 094 3739745.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialybor.com.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 dla potrzeb Urzędu
Miejskiego w Białym Borze usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
niniejszego zamówienia jest świadczenie dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Białym Borze usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania,
doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529). 2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 7 do SIWZ. Pozostałe warunki
dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy. 3.
Podane ilości w Załączniku nr 7 do SIWZ są szacunkowe, przyjęte dla celów porównania ofert
i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie, że rzeczywiste ilości

przesyłek będą wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości
podanych w formularzu ofertowym. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie
ilości przesyłek określonych w w/w załączniku.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.10.00.00-7, 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: Zakończenie:
31.05.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

OPIS

SPOSOBU

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: - oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp, - wykaże, iż
posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie
wpisu do rejestru operatorów pocztowych, który jest prowadzony przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp (zał. nr 2 do
SIWZ)

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp (zał. nr 2 do
SIWZ)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp (zał. nr 2 do
SIWZ)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp (zał. nr 2 do
SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

NIEPODLEGANIA

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;

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;

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, 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 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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Zaświadczenie potwierdzające, iż Wykonawca został wpisany do rejestru operatorów
pocztowych, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zlecenia usług podwykonawcom,
Zobowiązanie
innych
podmiotów,
Dokumenty
potwierdzające
posiadanie
uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub
z przedstawionych dokumentów rejestrowych
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 - 95

•

2 - Doświadczenie - 5

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
Zabronione są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z potrzeb Zamawiającego lub z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub też z
przyczyn obiektywnych, niezależnych od żądnej ze stron. Zmiana może dotyczyć w
szczególności: 1. terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 2. wynagrodzenia w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, 3. obniżenia cen jednostkowych, 4.
zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zamówienia w razie wzrostu potrzeb Zamawiającego, 5.
zmian, do których strony upoważnione są na podstawie ustawy lub niniejszej umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: bip.bialybor.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Białym Borze, 78-425 Biały Bór, ul. Żymierskiego 10, pok. Nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.05.2015 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miejski w Białym Borze, 78-425 Biały Bór, ul.
Żymierskiego 10, Biuro Obsługi Interesanta pok. Nr 8.
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

Burmistrz Białego Boru
(-) Paweł Stanisław Mikołajewski

