
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:
bip.swarzedz.eu

Swarzędz: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie 
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych 
zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.
Numer ogłoszenia: 348140 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. 
(061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.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 usług pocztowych w 
obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania 
przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w 
Swarzędzu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie poniżej 
progów unijnych 1. rzedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług pocztowych w obrocie 
krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz 
paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów do nadawcy dla Urzędu Miasta i Gminy w 
Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, b) odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego. 2. 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi 
pocztowe 64110000-0 usługi pocztowe dotyczące listów 64112000-4 usługi pocztowe dotyczące 
paczek 64113000-1 usługi kurierskie 64120000-3 3. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
Pocztowe (Dz.U. z 29 grudnia 2012 r, poz. 1529), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 
października 2003r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki 
rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. 2003, nr 183, poz. 1795), Międzynarodowych 
przepisów pocztowych - wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących 
świadczenia usług pocztowych oraz wiążących regulaminów Światowego Związku Pocztowego, 
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 267 tekst jednolity), Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r. 
Nr 749 tekst jednolity), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 r, nr 101, poz. 926 ze zm.) Wraz z przepisami wykonawczymi do ww. aktów prawnych. W 
przypadku zmiany przepisów, o których mowa wyżej w trakcie realizacji usług pocztowych, 
zastosowanie będą miały przepisy nowo obowiązujące. 4. Wykaz przesyłek z szacunkową ilością 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia - formularz cenowy. 5. 
Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca 
w kraju i zagranicą..

http://bip.swarzedz.eu/


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej 
niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu 
nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w 
ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem 
zamówienia podstawowego zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej 
ręki. Udzielenie takiego zamówienia nastąpi w przypadku wystąpienia usług tego samego 
rodzaju, na które znajdą się środki w budżecie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1, 
64.12.00.00-3.

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: 
30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

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

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają 
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
nakładają obowiązek ich posiadania: - posiadają aktualne zaświadczenie o wpisie do 
rejestru operatorów pocztowych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej. Wystarczającym będzie złożenie kserokopii stosownego dokumentu

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

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują 
niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania przedmiotu zamówienia: 
Posiadają niezbędną wiedzę do wykonywania przedmiotu zamówienia - zrealizowali 
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest 
krótszy w tym okresie a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonuje, co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi 
zamówienia: polegające na świadczeniu usług pocztowych, każda z nich o wartości 
min. 100000,00 zł i załączą dowody czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. Ponadto należy załączyć Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat 



zamówień zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
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 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; 

• wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych,  głównych  dostaw  lub  usług,  w  okresie  ostatnich  trzech  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 
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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)

Ponadto zamawiający wymaga złożenia do oferty: -druku oferty, -pełnomocnictwa dla jednego z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, -upoważnienia do podpisania oferty - jeżeli ofertę 
podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba, -oświadczenie upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. W postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia 20 lutego 2013r. 
Wykonawca może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług 
oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe 
ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)

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: najniższa cena.



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
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy na poniżej określonych 
warunkach: a)możliwość zmiany (przedłużenia) terminu realizacji zamówienia, za pisemną zgodą 
Zamawiającego, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności oraz przyczyn: - 
zastosowania przez Wykonawcę programów rabatowych (upustowych) oferowanych przez 
Wykonawcę w trakcie trwania umowy, pod warunkiem, że programy rabatowe będą korzystne dla 
Zamawiającego, - zastosowania przez Wykonawcę cen z cennika usług pocztowych zatwierdzonego 
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w trakcie trwania umowy, pod warunkiem, że 
ceny jednostkowe będą korzystniejsze dla Zamawiającego - ograniczenia zakresu wykonywanych 
usług w przypadku zmian organizacyjnych Zamawiającego. b)możliwość dokonania zmiany 
Podwykonawców, w zakresie prac wskazanych w ofercie, w związku z rażącym naruszeniem przez 
nich warunków projektu umowy oraz w związku ze zdarzeniami losowymi;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.swarzedz.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba 
zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 410..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 62-020 
Swarzędz, Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu (parter)...

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


