Tarczyn, dnia 29 października 2008 r.
PI.IV.341 – 23/08

Gmina Tarczyn, ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn
tel.: (022) 715 79 00,
faks: (022) 727 81 91
www.tarczyn.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1) NAZWA I ADRES: GMINA TARCZYN, ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) OPIS:
a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Nadawanie przesyłek pocztowych
za opłatą skredytowaną”
b) Rodzaj zamówienia: usługi.
c) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia
12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188 ze zm.), w tym w szczególności
powszechnych usług pocztowych i innych pocztowych, polegających na przyjmowaniu,
przemieszczaniu i doręczaniu:
- w obrocie krajowym – przesyłek listowych, w tym przesyłek rejestrowanych,
ekonomicznych i priorytetowych, paczek pocztowych, w tym priorytetowych
i ekonomicznych oraz usług komplementarnych,
- w obrocie zagranicznym – przesyłek listowych, jako priorytetowych i ekonomicznych oraz
usług specjalnych.
d) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64 11 20 00-0 usługi pocztowe,
e) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
f) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 1 stycznia 2009 roku
do 31 grudnia 2011 roku.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1) INFORMACJA NA TEMAT WADIUM – nie dotyczy
2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia
określonego w pkt 2 siwz – na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 ust.1 Pzp oraz rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz.U. Nr 87, poz. 605).
Wykonawca ma wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
wykonali lub wykonują co najmniej 3 usługi pocztowe przez okres min. 12 miesięcy każda z usług
oraz wartości każdej z usług min. 30 000,00 zł z podatkiem VAT (w ciągu 12 miesięcy). Warunek
ten w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – będzie oceniany
łącznie.
3) WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ ZŁOŻYĆ
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
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Wykazanie niepodlegania wykonawcy wykluczeniu z postępowania oraz wykazanie, że
oferowane roboty odpowiadają wymogom określonym w siwz przez zamawiającego, należy
dokonać niżej wymienionymi dokumentami w postaci oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych przez wykonawcę, jak w pkt 1.12 siwz:
W celu potwierdzenia uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia - § 1 ust. 1
rozporządzenia:
1) Krajowy rejestr sądowy firmy lub/i inne odpowiednie dokumenty (podmiot mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej)-jeżeli ofertę składa podmiot mający
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot ten składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości; - wystawione nie
wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej należy
zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
wymieniony powyżej składa każdy z wykonawców oddzielnie.
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą dołączyć do
wniosku:
2) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24
ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia przedmiotowe oświadczenie ma złożyć każdy z podmiotów
wchodzących w skład podmiotu wspólnego,
3) Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy
Prawo zamówień publicznych – w przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia – oświadczenie to składa przynajmniej jeden z wykonawców lub

2

wszyscy wykonawcy złożą to oświadczenie lub wykonawcy złożą wspólnie oświadczenie, że
łącznie spełniają te warunki.
Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
4) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie co
najmniej 3 usług pocztowych, z których każda wykonywana była przez okres min. 12 miesięcy
oraz miała wartość min. 30 000,00 zł z podatkiem VAT (za okres 12 miesięcy) z podaniem
nazw i adresów podmiotów na rzecz których usługi były wykonane, terminów wykonania
usług (data – dzień, miesiąc i ok. rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usługi; w przypadku
usług trwających należy podać datę zakończenia świadczenia usługi/należy wskazać że umowa
zawarta jest na czas nieoznaczony), wartość wykonanych usług oraz wskazanie co było
przedmiotem usługi (z opisu ma wynikać jednoznacznie, że przedmiotem usługi było
świadczenie usług pocztowych)
5) Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, wymienionych w wykazie, o którym
mowa w pkt. poprzedzającym
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu – ocena: spełnia-nie spełnia. Zamawiający
uzna, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w przypadku, gdy załączy
on do wniosku wszystkie dokumenty wymienione
wyżej spełniające wymogi wskazane w
przepisach.
SEKCJA IV: PROCEDURA
1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg ograniczony.
2) KRYTERIA OCENY OFERT
a) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 100 %,
b) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu: 5
b) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
a) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: b) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zostanie przekazana podmiotom
zakwalifikowanym do drugiego etapu postępowania.
c) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja
o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.
d) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy.
e) informacje na temat umowy ramowej – nie dotyczy
f) informacje o dynamicznym systemie zakupów – nie dotyczy
e) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Wnioski należy złożyć do dnia 6 listopada 2008 roku do godziny 10.00 w Urzędzie
Miejskim w Tarczynie, ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn, pokój nr 2, parter (Obsługa
Interesantów).
f) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30
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g) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej:
Obiektywne kryteria oceny wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Do postępowania
zostanie zakwalifikowanych 5 wykonawców. Jeżeli liczba wniosków spełniających warunki
będzie większa niż 5, Zamawiający dokona oceny wniosków. Zamawiający dokona oceny
wniosków na podstawie liczby wykonanych/wykonywanych usług pocztowych: liczba usług
polegających na świadczeniu usług pocztowych wynikająca ze złożonego wniosku (wykaz +
potwierdzenie należytego usług)/największa liczba usług pocztowych (wynikająca ze
złożonych wniosków, wykaz + potwierdzenie należytego wykonania usług)x100. W
przypadku gdy kilku Wykonawców uzyska liczbę punktów, kwalifikujących do udziału w
postępowaniu na pozycji najdalej 5, zostaną oni wszyscy zaproszeni do złożenia oferty.
Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
29 października 2008 roku.
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