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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389295-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Katowice: Usługi pocztowe
2012/S 237-389295
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 21A, attn: Danuta
Kolmer, POLSKA-40-053Katowice. Tel. +48 327438471. E-mail: dkolmer@kzkgop.com.pl. Fax +48 322519745.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.11.2012, 2012/S 218-359548)

Przedmiot zamówienia:
CPV:64110000, 64112000
Usługi pocztowe.
Usługi pocztowe dotyczące listów.
Zamiast:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla przesyłek o masie do 50 g oraz
o masie powyżej 50 g z odroczoną formą płatności dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego w Katowicach.
Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z przepisami.
a) ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.);
b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi
pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1795);
c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych
usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 z późn. zm.); oraz międzynarodowymi przepisami pocztowymi.
1.2. Usługi pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia obejmują w szczególności:
1.2.1. Przesyłki listowe o wagach:
a) Przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne i priorytetowe o masie do 50 g, gabaryt (A i B);
b) Przesyłki listowe rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe o masie do 50 g, gabaryt (A i B);
1.2.2. Przesyłki listowe o wagach:
a) 51-100 gram gabaryt (A i B)
b) 101-350 gram gabaryt (A i B)
c) 351-500 gram gabaryt (A i B)
d) 501-1000 gram gabaryt (A i B)
e) 1001-2000 gram gabaryt (A i B)
Gabaryt A to przesyłki o wymiarach:
Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekraczać: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm.
Gabaryt B to przesyłki o wymiarach:
Minimum, – jeżeli choć jeden z wymiarów przekracza wartość określoną, jako maksimum w gabarycie A,
Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości nie przekracza 900 mm, przy czym długość nie może przekroczyć
600 mm.
1.2.3. Zwrot przesyłek listowych rejestrowanych od Nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania
Odbiorcy
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1.3. Szacunkowy zakres przedmiotu zamówienia określa tabela, zawarta w pkt. 2.3. SIWZ z tym zastrzeżeniem, że
w okresie wykonywania zamówienia rzeczywista ilość przesyłek może być zarówno mniejsza, jak i większa od ilości
przesyłek nadanych w minionym okresie.
1.4. Od Wykonawcy wymaga się spełnienia następujących warunków w zakresie świadczenia usług:
a) Dostarczania przesyłek do adresatów w kopertach oryginalnych, przekazanych przez Zamawiającego.
b) Zamawiający wymaga, aby usługa dostarczania przesyłek świadczona była do każdego wskazanego przez
Zamawiającego adresu na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.
c) Znaczek opłaty pocztowej zastąpi pieczęć wykonana wg wzoru dostarczonego przez Wykonawcę.
d) Szczegółowy sposób dostarczania przesyłek będzie uzgodniony z wybranym Wykonawcą.
e) Rozliczenia należności w odroczonej formie płatności z dołu, na podstawie faktycznie nadanych lub zwróconych
przesyłek w okresie obrachunkowym – 1 miesiąca.
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 2.1.2013. Zakończenie 31.12.2014.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1ustawy z
dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1.1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności. Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przedstawi aktualne zezwolenie lub inny
dokument przewidziany przepisami prawa na wykonywanie działalności pocztowej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe, oraz przedstawi oświadczenie, iż posiada aktualny wpis do Rejestru
operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dla działalności pocztowej,
o której mowa w art. 6 ust. 2 tej ustawy. Zakres i obszar wykonywanej działalności pocztowej objętej zezwoleniem lub
wpisem do rejestru powinien obejmować zakres usług określony w opisie przedmiotu zamówienia na terenie całego
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli
wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed datą upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje, co
najmniej 2 usługi świadczenia usług pocztowych na kwotę minimum np. 500.000 zł brutto każda lub 1 usługę świadczenia
usług pocztowych na kwotę minimum 1.000.000 zł brutto”.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w pkt.1. Wykonawca powinien złożyć:
2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załączniki nr 3a do SIWZ),
2.2. Aktualne zezwolenie lub inny dokument przewidziany przepisami prawa na wykonywanie działalności pocztowej,
wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo
pocztowe (tekst jednolity z 2008 r. dz. U. nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) w zakresie uprawniającym do wykonywania
zamówienia lub oświadczenie o ustawowym zwolnieniu z uzyskania ww. zezwolenia - oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (dla działalności pocztowej określonej w art. 6 ust. 1 pkt.1 i 2 Prawo pocztowe),
2.3. Oświadczenie, że Wykonawca jest wpisany do Rejestru operatorów pocztowych (dla działalności pocztowej
określonej w art. 6 ust. 2 Prawo pocztowe),(Załącznik nr 4 do SIWZ)
2.4. Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch usług w zakresie świadczenia usług pocztowych na
kwotę minimum 500.000 zł brutto każda lub jednej usługi na kwotę minimum 1.000.000 zł brutto, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że
te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
Uwagi:

08/12/2012
S237
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/5

Dz.U./S S237
08/12/2012
389295-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

3/5

1. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, na
każdej zapisanej stronie dokumentu.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Jeżeli kwoty w dokumentach określone są w walucie innej niż w złotych polskich, Zamawiający dokona ich przeliczenia
na polskie złote według kursu średniego, publikowanego przez NBP z dnia będącego upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) W odniesieniu do dokumentów wymienionych w pkt: 2.1.-2.4. Wykonawcy powinni złożyć jeden wspólny dokument,
b) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących
danego Wykonawcy, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 19.12.2012 (8:29).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 19.12.2012 (8:30).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 19.12.2012 (9:00).
Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla przesyłek o masie do 50 g oraz
o masie powyżej 50 g z odroczoną formą płatności dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego w Katowicach.
Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe
(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.);
1.2. Usługi pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia obejmują w szczególności:
1.2.1. Przesyłki listowe o wagach:
a) Przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne i priorytetowe o masie do 50 g, gabaryt (A i B)
b) Przesyłki listowe rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe o masie do 50 g, gabaryt (A i B)
1.2.2. Przesyłki listowe o wagach:
a) 51-100 gram gabaryt (A i B)
b) 101-350 gram gabaryt (A i B)
c) 351-500 gram gabaryt (A i B)
d) 501-1000 gram gabaryt (A i B)
e) 1001-2000 gram gabaryt (A i B)
Gabaryt A to przesyłki o wymiarach:
Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekraczać: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm.
Gabaryt B to przesyłki o wymiarach:
Minimum, – jeżeli choć jeden z wymiarów przekracza wartość określoną, jako maksimum w gabarycie A,
Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości nie przekracza 900 mm, przy czym długość nie może przekroczyć
600 mm.
1.2.3. Zwrot przesyłek listowych rejestrowanych od Nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania
Odbiorcy
1.3. Szacunkowy zakres przedmiotu zamówienia określa tabela, zawarta w pkt. 2.3. SIWZ z tym zastrzeżeniem, że
w okresie wykonywania zamówienia rzeczywista ilość przesyłek może być zarówno mniejsza, jak i większa od ilości
przesyłek nadanych w minionym okresie.
1.4. Od Wykonawcy wymaga się spełnienia następujących warunków w zakresie świadczenia usług:
a) Codzienny odbiór przesyłek (w każdy dzień roboczy) z siedziby Zamawiającego i doręczanie przesyłek w każdy dzień
roboczy przez cały okres realizacji zamówienia, tj. 12 miesięcy.
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— odbiór przesyłek dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 14.30,
— dostarczanie przesyłek dokonywane będzie w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00
– 10.00.
b) Dostarczania przesyłek do adresatów w kopertach oryginalnych, przekazanych przez Zamawiającego.
c) Zamawiający wymaga, aby usługa dostarczania przesyłek świadczona była do każdego wskazanego przez
Zamawiającego adresu na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.
d) Znaczek opłaty pocztowej zastąpi pieczęć wykonana wg wzoru dostarczonego przez Wykonawcę.
e) Szczegółowy sposób dostarczania przesyłek będzie uzgodniony z wybranym Wykonawcą.
f) Rozliczenia należności w odroczonej formie płatności z dołu, na podstawie faktycznie nadanych lub zwróconych
przesyłek w okresie obrachunkowym – 1 miesiąca.
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Zakończenie 31.12.2013.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1ustawy z
dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1.1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności. Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przedstawi aktualne zezwolenie lub inny
dokument przewidziany przepisami prawa na wykonywanie działalności pocztowej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe, lub przedstawi oświadczenie, iż posiada aktualny wpis do Rejestru
operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dla działalności pocztowej,
o której mowa w art. 6 ust. 2 tej ustawy. Zakres i obszar wykonywanej działalności pocztowej objętej zezwoleniem lub
wpisem do rejestru powinien obejmować zakres usług określony w opisie przedmiotu zamówienia na terenie całego
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli
wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed datą upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje, co
najmniej 2 usługi świadczenia usług pocztowych na kwotę minimum np. 500.000 zł brutto każda lub 1 usługę świadczenia
usług pocztowych na kwotę minimum 1.000.000 zł brutto”.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w pkt.1. Wykonawca powinien złożyć:
2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załączniki nr 3a do SIWZ),
2.2. Aktualne zezwolenie lub inny dokument przewidziany przepisami prawa na wykonywanie działalności pocztowej,
wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo
pocztowe (tekst jednolity z 2008 r. dz. U. nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) w zakresie uprawniającym do wykonywania
zamówienia lub oświadczenie o ustawowym zwolnieniu z uzyskania ww. zezwolenia - oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (dla działalności pocztowej określonej w art. 6 ust. 1 pkt.1 i 2 Prawo pocztowe),
lub
2.3. Oświadczenie, że Wykonawca jest wpisany do Rejestru operatorów pocztowych (dla działalności pocztowej
określonej w art. 6 ust. 2 Prawo pocztowe),(Załącznik nr 4 do SIWZ)
2.4. Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch usług w zakresie świadczenia usług pocztowych na
kwotę minimum 500.000 zł brutto każda lub jednej usługi na kwotę minimum 1.000.000 zł brutto, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że
te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
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1. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, na
każdej zapisanej stronie dokumentu. >
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Jeżeli kwoty w dokumentach określone są w walucie innej niż w złotych polskich, Zamawiający dokona ich przeliczenia
na polskie złote według kursu średniego, publikowanego przez NBP z dnia będącego upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) W odniesieniu do dokumentów wymienionych w pkt: 2.1.-2.4. Wykonawcy powinni złożyć jeden wspólny dokument,
b) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących
danego Wykonawcy, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 28.12.2012 (8:29).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.12.2012 (8:30).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 28.12.2012 (9:00).
Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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