Znak sprawy: ZTM.NZ.3410-20/12

Zamawiający
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
tel. 61 83 46 146
fax. 61 83 46 147
www.ztm.poznan.pl

Nr sprawy: ZTM.NZ.3410-20/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
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1.

Nazwa oraz adres zamawiającego
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59, 60 –770 Poznań
tel./fax. 61 83 46 146 / 61 83 46 147
Godziny pracy: 730- 1530 od poniedziałku do piątku.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 16.10.2012 rok opublikowane na portalu Urzędu
Zamówień Publicznych pod numerem 219839-2012 oraz zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego www.ztm.poznan.pl, BIP UM miasta Poznania, a także na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Zamawiającego ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, tablica ogłoszeń (parter).

2.

Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39
i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U.10.113.759 ze zmianami.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

3.

Opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz
Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
64.11.00.00-0 – Usługi pocztowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art.
67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp. – nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych
zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani prowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom.

4.

Termin wykonania zamówienia
Od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013 roku.

5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

lub

Warunek ten zostanie spełniony, na podstawie przedłożonego oświadczenia z art. 22
ust. 1 Ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2)

posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 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 500.000 zł brutto każda lub 1 usługę świadczenia usług pocztowych
na kwotę minimum 1.000.000 zł brutto.
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3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia:

Warunek ten zostanie spełniony, na podstawie przedłożonego oświadczenia z art. 22
ust. 1 Ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
wykonanie zamówienia:

finansowej , zapewniającej

Warunek ten zostanie spełniony, na podstawie przedłożonego oświadczenia z art. 22
ust. 1 Ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Ustawy).
3. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.
22 ust.1 Ustawy Pzp – ust.1 Rozdziału V SIWZ, jeżeli złoży oświadczenia i dokumenty
wymienione w rozdziale VI.
4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „wykazał –
nie wykazał”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
wyszczególnionych w Rozdziale VI niniejszego SIWZ. Z treści załączonych dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
6.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełniana opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć
niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ;
2. Oświadczenie z art. 24 Ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2a do
SIWZ;
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, 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 ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. z
wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2a do SIWZ;
4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, t.j. usług, zgodnie z wymogami
określonymi w rozdziale 5 pkt. 1 ppkt. 2) SIWZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje) z wykorzystaniem wzoru –
załącznik nr 3 do SIWZ;
5. Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
6. Wypełniony formularz cenowy – stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa
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w § 1 ust. 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, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za „zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6 podpunkty 3 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
•
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert),
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Do przeliczenia na PLN wartości zrealizowanych usług i innych wartości, wyrażonych w
walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 1 ust. 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
dodatkowo Wykonawca
musi udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
UWAGA!
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przekłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w punktach
– rozdział 6 pkt.2), 3).

W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi
następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców
występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
b) warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji
ekonomicznej i finansowej w sumie musi spełniać wymagane od wykonawców warunki,
c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców
występujących wspólnie,
d) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich
w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego
– stosowny dokument należy dołączyć do oferty,
e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych.
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UWAGA! - Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe
jedynie w trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. lub nie
złoży pełnomocnictwa albo złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp., zawierające błędy lub złoży wadliwe pełnomocnictwo,
Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo
ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
postępowania). Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu,
w którym upłynął termin składania ofert.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami
a) Wszelkie
zawiadomienia,
oświadczenia,
wnioski
oraz
informacje
Zamawiający
oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
b) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail: m.majchrzycka@ztm.poznan.pl
c) Wszelkie
zawiadomienia,
oświadczenia,
wnioski
oraz
informacje
przekazane
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia
faktu ich otrzymania.
d) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotrze do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert tj. 20.10.2012 roku,
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o
którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający będzie miał prawo
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający przekaże
wyjaśnienia treści SIWZ wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez
ujawniania źródła zapytania.
e) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
f) Dane kontaktowe: Monika Majchrzycka, m.majchrzycka@ztm.poznan.pl
8.

Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu
składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 9.000,00 PLN (słownie:
dziewięć tysięcy złotych, 00/100).
2. Wadium może być wniesione w:
pieniądzu,
poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr
66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku ING Bank Śląski nr
rachunku 17 1050 1520 1000 0023 5033 4674, z dopiskiem na przelewie:
„Wadium świadczenie usług pocztowych.".
4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
- pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do
oferty,

Strona 6 z 11

Znak sprawy: ZTM.NZ.3410-20/12

-

innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą, w oddzielnej
zamkniętej kopercie, a jego kopia zszyta z resztą dokumentów oferty.

5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia
na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

9.

Termin związania ofertą
a) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.
b) Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek zamawiającego, z tym, że zamawiający może tylko raz, co
najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60
dni.
10. Opis sposobu przygotowywania ofert
a) Oferta
winna
zawierać
wszystkie
dokumenty
i
oświadczenia
wymienione
w rozdziale 6 niniejszej SIWZ.
b) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
c) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
d) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję.
e) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
f) Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
g) Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a
cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. bindowana uniemożliwiając jej samoistną de kompletację), oraz zawierała spis treści.
h) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego ul. Matejki 59,
60 – 770 Poznań, pok. 319 i oznakować w następujący sposób:
ZTM Poznań, Dział Zamówień publicznych,
ul. Matejki 59, 60 – 770 Poznań, pok. 319
„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 24.10.2012 roku o godz. 10:15”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
i)

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one
być udostępniane.
j) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i
zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
k) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
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l)

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian
musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
m) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane
w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności
postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.
n) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
UWAGA!
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów
w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale 7 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp. nie przewidują negocjacji
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
11.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
a) Termin składania ofert upływa 24.10. 2012r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym
terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
b) Oferty
należy
dostarczyć
do
siedziby
Zamawiającego,
pok.
319
i zaadresować zgodnie z rozdziałem 10 lit. „h” niniejszej SIWZ.
c) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2012r. o godz. 10:15, w siedzibie
Zamawiającego, pok. 319
d) Informacje ogłoszone w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym
Wykonawcom na ich wniosek.

12.

Opis sposobu obliczania ceny oferty
a) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.
b) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty
ceny brutto oferty, która zawiera zarówno koszty związane z realizacją zamówienia.
c) Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towarów i usług ( Dz. U. 2004 r., Nr 54 , poz. 535),
d) Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy
zaokrąglić w górę).
e) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności:
a) omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w treści
złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą formularza cenowego, dostosowując ich treść
do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
b) oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie,
dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość
oferty. Przy poprawianiu omyłek Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową
brutto.
c) omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu cenowym
w następujący sposób:
−
zamawiający wykreśli z formularza cenowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną
z nich;
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−

13.

po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane
w pozostawionych pozycjach formularza cenowego i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę
ofertową;
−
w sytuacji kiedy zdublowane pozycje będą zawierać inne ceny Zamawiający wykreśli pozycję
o wyższej cenie.
d) Jakiekolwiek zamiany polegające na pominięciu jakiejkolwiek z istniejących w formularzu
pozycji (dotyczy to również podania wartości „0”) nie będą uznane za możliwe do
poprawienia w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp i skutkować będą odrzuceniem oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
KRYTERIUM

WAGA

Łączna cena brutto oferty (PCbO)

60%

Parametry techniczne (Pt)

40%

1) Zasady oceny kryterium „łączna cena brutto oferty” (PCbO) – w przypadku kryterium „łączna
cena brutto oferty”, oferty zostaną ocenione wg. poniższego wzoru:
PCbO = (Cbmin / CbO) x 60% x 100 pkt.
Gdzie:
PCbO – liczba punktów oferty przyznanych za kryterium Łączna cena brutto oferty
Cbmin – najniższa Łączna cena brutto pośród złożonych ofert
CbO – Łączna cena brutto oferty rozpatrywanej
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 60 pkt.
Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Zasady oceny kryterium „Parametry techniczne” (Pt) - w przypadku kryterium „Parametry
techniczne” , oferty zostaną ocenione wg. poniższego wzoru:
Pt =

x 40 %x 100 pkt.

Gdzie:
Pt – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w tym kryterium
Pob – oferowana liczba czynnych placówek pocztowych oferty ocenianej
Pn – najkorzystniejsza liczb czynnych placówek

W ramach kryterium „Parametry techniczne” Zamawiający będzie oceniał liczbę czynnych
placówek pocztowych na terenie kraju. Za najkorzystniejszą liczbę czynnych placówek
pocztowych*, będzie uznana największa liczba czynnych placówek na terenie kraju.
*Zamawiający pod pojęciem „czynna placówka pocztowa rozumie” - placówka funkcjonująca
od poniedziałku do piątku - przynajmniej 8 godzin dziennie. Placówka umożliwiająca
ewentualny odbiór awizowanej korespondencji.

Strona 9 z 11

Znak sprawy: ZTM.NZ.3410-20/12

3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta obliczona zostanie na
podstawie poniższego wzoru:
CPO = PCbO + Pt
Gdzie:
CPO – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie rozpatrywanej
PCbO – liczba punktów przyznanych ofercie rozpatrywanej w Kryterium Łączna cena brutto
Pt – liczba punktów przyznanych ofercie rozpatrywanej w kryterium Parametry techniczne
a) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów.
b) Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba
punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
c) Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
d) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy
PZP).
14.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
a) W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
terminie i miejscu zawarcia umowy.
b) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.

Ogólne warunki umowy jakie Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z
nim umowę w sprawie zamówienia publicznego.
Postanowienia ogólne umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

17.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy Pzp. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:
a)
wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę;
b)
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d)
odrzucenia oferty odwołującego.
W pozostałych przypadkach Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.

18.
Wykaz załączników
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 1a – Formularz cenowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podst.
art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp
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Załącznik nr 2a - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst.
art. 24 Ustawy Pzp.
Załącznik nr 3 – Wykaz usług wraz z referencjami.
Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 5 – Postanowienia ogólne umowy.
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