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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na usługi społeczne

„ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE
KRAJOWYM NA RZECZ ZARZĄDU TRANSPORTU
METROPOLITALNEGO”

Zatwierdzam
Z upoważnienia
Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych
(-) Krzysztof Dzierwa
Katowice, dnia 21-11-2019 r.

.........................
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NAZWA, ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ POSTANOWIENIA OGÓLNE
Zarząd Transportu Metropolitalnego
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice.
tel.: +48 32 74 38 401
NIP: 634-29-22-705
Regon: 369308114
e-mail: zamowienia@metropoliaztm.pl
strona internetowa: https://www.metropoliaztm.pl/pl/
Ilekroć w treści jest mowa o ogłoszeniu rozumie się przez to niniejsze ogłoszenie
o zamówieniu.
Postępowanie jest prowadzone w ramach procedury określonej w niniejszym ogłoszeniu,
z zastosowaniem art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
i dotyczy usług społecznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 138g
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (poniżej równowartości kwoty 750 000 euro).
I.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Zarządu Transportu
Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach.
Kod i nazwa usługi wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
64110000-0 Usługi pocztowe
64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów
Szczegółowy opis przedmiotu
w Załączniku nr 1 do ogłoszenia.

zamówienia

oraz

zakres

zamówienia

określono

II.
Termin wykonania zamówienia:
Usługi będą realizowane w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2021 r..
III.
1.

Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
a)
jest operatorem pocztowym wpisanym do rejestru prowadzonego przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2018 r. poz. 2188, z późn.
zm.) oraz jest uprawniony do wykonywania działalności pocztowej w zakresie
powszechnych
usług
pocztowych
(przyjmowania,
przemieszczania
i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym),
b)
dysponuje co najmniej jedną placówką, w której pracownicy Zamawiającego
w razie potrzeby będą mogli nadać przesyłki w godz. od 15:00 do 17:00
w dni robocze (za wyjątkiem sobót). Placówka, o której wyżej mowa nie
może znajdować się w odległości (mierzonej w linii prostej) większej niż 5 km
od siedziby Zamawiającego (ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice) oraz ma
spełniać następujące wymagania:
- posiada
wyodrębnione
w
sposób
jednoznaczny
stanowisko
zapewniające tajemnicę korespondencji, przeznaczone do obsługi
klientów w zakresie usług pocztowych, jeżeli punkt odbioru przesyłek
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znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna niż pocztowa
działalność gospodarcza,
- wyposażona jest w czynny, działający telefon,
d)
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15,
19, 21 oraz 22 ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, powinni
łącznie spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 lit. b. Każdy
z wykonawców, który będzie wykonywał działalność pocztową, o której mowa w ust.
1 lit. a, musi być operatorem pocztowym w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe.
Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu,
o którym mowa w ust. 1 lit. b, może polegać na zdolnościach innych
podmiotów. W takim przypadku musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Dowody składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem. W przypadku, gdy dowodem takim będzie zobowiązanie innego
podmiotu, powinno być ono złożone w oryginale.
Ocena spełniania
przez
Wykonawcę
powyższych
warunków udziału
w postępowaniu będzie
dokonana na podstawie złożonych oświadczeń
i dokumentów, określonych w części IV ust. 1 ogłoszenia.
Oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
a)
zaświadczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wpisie
Wykonawcy do rejestru operatorów pocztowych oraz zaświadczenie
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o udzieleniu Wykonawcy
zezwolenia na prowadzenie działalności pocztowej w zakresie świadczenia
powszechnych usług pocztowych (przyjmowania, przemieszczania i doręczania
przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym),
b)
wykaz placówek, o których mowa w części III ust. 1 lit. b ogłoszenia
(zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do ogłoszenia)
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi placówkami.
c)
oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15, 19, 21 oraz 22 ustawy Pzp (Załącznik 5
do ogłoszenia).
Zaświadczenia oraz dowody, o których mowa w ust. 1 lit. a oraz b, powinny być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
Wykaz oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 1 lit. b-c, powinny być złożone
w oryginale. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 lit. c.
Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści
ogłoszenia.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem
maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem
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formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie
z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis albo co najmniej podpis
skrócony i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty
powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.
Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien
dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynikać będzie
umocowanie
do
podpisania
oferty
przez
pełnomocników.
Wszystkie
pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału
lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
Wraz z ofertą (sporządzoną zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 2
do ogłoszenia - formularz ofertowy) należy złożyć odpowiednio wypełniony formularz
cenowy (Załącznik nr 3 do ogłoszenia) oraz oświadczenie i dokumenty, o których
mowa w części IV ust. 1 ogłoszenia.
Ofertę należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu opisanym w sposób
następujący: "Świadczenie usług pocztowych". Opakowanie powinno być
opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą i adresem Zamawiającego,
jak również napisem: "Nie otwierać przed dniem 02.12.2019 r., godzina 1015".
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Transportu Metropolitalnego, 40-053
Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 011 (kancelaria) w godzinach od 700
do 1500. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) w księdze
kancelaryjnej, a ofercie zostanie nadany kolejny numer.

Sposób obliczenia ceny oferty
Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę łączną brutto. Cena oferty brutto musi
obejmować realizację całości zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty, jakie
Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Obliczona cena oferty wynika z podsumowania poszczególnych
pozycji 1 – 25 zawartych w formularzu cenowym (Załącznik nr 3 do ogłoszenia).

VII.
Terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą
1. Termin składania ofert upływa w dniu 02.12.2019 r. o godz. 1000. Za moment
złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2019 r. o godz. 1015 w siedzibie
Zamawiającego, parter, pokój nr 015. Na otwarciu ofert zostanie podana kwota,
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia jej otwarcia do dnia 31.12.2019 r.
VIII.
Kryterium oceny ofert i jego waga oraz sposób oceny ofert
1. Zamawiający ustala następujące kryterium oceny ofert i jego wagę:
Cena oferty (brutto)
–
100%
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty z najniższą ceną
(brutto) spośród ofert nieodrzuconych oraz spośród ofert Wykonawców
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niewykluczonych z postępowania.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego
postępowania oraz informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, w sposób wskazany w części XII
ust. 1 ogłoszenia, przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom biorącym
udział w postępowaniu.
Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do podania
Zamawiającemu informacji niezbędnych do przygotowania projektu umowy.

X.
WZÓR UMOWY.
Wzór umowy zawiera Załącznik nr 6 do ogłoszenia.
XI.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:
- w sprawach merytorycznych: Pani Aleksandra Schwarz – Z-ca Naczelnika Wydziału
Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych oraz Pani Katarzyna Ziomek – Podinspektor
Wydziału Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych, tel. (32) 74-38-458.
- w sprawach proceduralnych: Pan Grzegorz Włoczyk – Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych, tel. (32) 74-38-470.
XII.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Pozostałe informacje, w tym dotyczące sposobu przeprowadzenia
postępowania
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub faksu.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia do
dnia 28.11.2019 r. d o g o d z . 1 2 : 0 0 . Zapytania złożone po terminie
Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.
Na zadane pytania do treści ogłoszenia w terminie wskazanym w ust. 2
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi (bez wskazania źródła zapytania)
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), na której
zamieszczono ogłoszenie.
W uzasadnionych sytuacjach Zamawiający może dokonać zmiany treści
ogłoszenia przed terminem, o którym mowa w części VII ust. 1 ogłoszenia.
Na otwarciu ofert zostaną podane nazwy (firmy) Wykonawców, którzy złożyli oferty
w terminie składania ofert, a także informacje dotyczące cen ofert.
Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5, Zamawiający niezwłocznie zamieści
na stronie podmiotowej BIP, na której zamieszczono ogłoszenie.
Podczas badania i oceny ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę, który
nie dołączył do oferty wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń,
dokumentów, pełnomocnictw albo złożył dokumenty, oświadczenia, zawierające
błędy lub złożył wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
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chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne będzie unieważnienie postępowania. Dokumenty i oświadczenia,
o których mowa powyżej, należy złożyć w formie wskazanej w ogłoszeniu.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
przez nich ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, o którym mowa w części VII ust. 3 ogłoszenia, 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.
Zamawiający dokona poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
w ofertach oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią
ogłoszenia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
O dokonanych czynnościach, o których mowa w ust. 10, Zamawiający niezwłocznie
poinformuje Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Z postępowania wyklucza się:
a)
Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w części III ust. 1 lit a-b ogłoszenia,
b)
Wykonawcę,
wobec
którego
wydano
prawomocny
wyrok
sądu
lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
c)
Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie
usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,
d)
Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628, z późn. zm.),
e)
Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a)
jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia lub treści załączników
do ogłoszenia, z zastrzeżeniem części XII ust. 10 ogłoszenia,
b)
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
c)
zawiera błędy w obliczeniu ceny,
d)
Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia
nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności
oferty z treścią ogłoszenia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,
e)
jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
f)
Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
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Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie ich składania, zostaną niezwłocznie
zawiadomieni pisemnie lub faksem, o:
a)
wyborze najkorzystniejszej oferty, z podaniem nazwy (firmy), siedziby
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienia jej wyboru oraz nazw
(firm) albo imion i nazwisk, siedzib albo miejsc zamieszkania i adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie ich składania,
b)
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania (z podaniem
uzasadnienia),
c)
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone (z podaniem uzasadnienia),
d)
o unieważnieniu postępowania (z podaniem uzasadnienia), jeżeli nastąpią
przesłanki, o których mowa w ust. 16.
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
a)
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b)
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było wcześniej przewidzieć,
d)
postępowanie
obarczone
jest
niemożliwą
do
usunięcia
wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania
Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 15 lit. a lub d, na stronie
podmiotowej BIP.
Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty.
Umowa może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 18,
jeżeli została złożona jedna oferta.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się
od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa
ust. 16.
Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie
podmiotowej BIP informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię
i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia
publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści
na stronie podmiotowej BIP informację o nieudzieleniu zamówienia.
Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach
ustawy Pzp, za wyjątkiem wskazanym w ust. 23.
Wykonawca może poinformować Zamawiającego o niezgodnej z ogłoszeniem
lub art. 138o ustawy Pzp lub innym przepisem powszechnie obowiązującego prawa
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ogłoszenia lub art. 138o ustawy Pzp lub innego
przepisu powszechnie obowiązującego.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w ust.
23, Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej,
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informując o tym Wykonawców w sposób wskazany w ust. 1.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie
właściwe przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia:
1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2.
Formularz ofertowy (wzór).
3.
Formularz cenowy (wzór).
4.
Wykaz placówek (wzór).
5.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór).
6.
Wzór umowy.

