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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: www.mopr.gda.pl 

 

Gdańsk: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, 
doręczania i odbioru przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego w obrocie 
krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

Numer ogłoszenia: 46873 - 2014; data zamieszczenia: 05.03.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada 
Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3423150, faks 58 3423151. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.gda.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 zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek pocztowych                          
z siedziby Zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych 
zwrotów, na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług 
pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek 
pocztowych z siedziby Zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich 
ewentualnych zwrotów, na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

1. Przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie i odbieranie przesyłek do każdego miejsca                        
w kraju w kategorii wagowej do 350 g i za granicą w kategorii wagowej do 50 g,                             
w szczególności:  

1) przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie w obrocie krajowym:  

a) przesyłek listowych nierejestrowanych ekonomicznych,  
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b) przesyłek listowych rejestrowanych ekonomicznych,  

c) przesyłek listowych rejestrowanych ekonomicznych z potwierdzeniem odbioru (ZPO).  

2. Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie w obrocie zagranicznym w strefie 
geograficznej - Europa (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem):  

1) przesyłek listowych poleconych priorytetowych,  

2) przesyłek listowych poleconych priorytetowych z potwierdzeniem odbioru (ZPO),  

3. Zwracanie przesyłek niedoręczonych do Zleceniodawcy po wyczerpaniu możliwości ich 
doręczenia bądź wydania odbiorcy. 

 4. Zakres wagowy przesyłek, będących przedmiotem zamówienia kształtuje się:  

1) listowych krajowych - do 350 gram,  

2) listowych zagranicznych - do 50 gram.  

Zamówienie obejmuje następującą liczbę przesyłek miesięcznie:  

1. Przesyłki nierejestrowane ekonomiczne do 350 g - 1380 szt.,  

2. Przesyłki polecone ekonomiczne do 350 g - 4200 szt.,  

3. Zwrot przesyłki poleconej ekonomicznej do nadawcy po wyczerpaniu możliwości 
doręczenia lub wydania odbiorcy do 350 g - 8 szt.,  

4. Zwrot przesyłki poleconej ekonomicznej ZPO do nadawcy po wyczerpaniu możliwości 
doręczenia lub wydania odbiorcy do 350 g - 610 szt.,  

5. Przesyłki polecone priorytetowe zagraniczne do 50 g - 4 szt.,  

6. Potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej krajowej - 3700 szt.,  

7. Potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej zagranicznej - 4 szt.,  

8. Odbiór przesyłek z siedziby zamawiającego - ciągle,  

9. Pełnomocnictwa pocztowe - jedno w miesiącu.  

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany jest obszernie w SIWZ. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie 

więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone w przypadku konieczności 
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zapewnienia wykonania dodatkowych usług pocztowych niż to wynika z podanego                       
w siwz zakresu. Do zamówień uzupełniających będą miały zastosowanie ceny 
jednostkowe z zamówienia podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.00.00.00-6, 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 
64.12.11.00-1. 

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: 
30.06.2016. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawcy wnoszą wadium w kwocie 10000,00 PLN 

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 

o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada aktualny wpis                        
do rejestru operatorów pocztowych zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529). 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada sprawny telefaks. 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże oświadczeniem,            
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia. 

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

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

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; 

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) 

Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem z zachowaniem 
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sposobu reprezentacji), jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, 
określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii 

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 wprowadzenia zmian postanowień umowy w przypadku 
wystąpienia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku ustawowych zmian urzędowo 
obowiązującej stawki podatku od towarów i usług. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.mopr.gda.pl 

 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1A, 
80-432 Gdańsk-Kancelaria pok. nr 4. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 24.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku                          
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk-Kancelaria pok. nr 4. 

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 

 


