Warszawa: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowymi
zagranicznym dla przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 gram
Numer ogłoszenia: 199080 - 2012; data zamieszczenia: 13.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju , ul. Nowogrodzka 47a, 00695 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 24 42 858, faks (+48 22) 20 13 408.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie powszechnych
usług pocztowych w obrocie krajowymi zagranicznym dla przesyłek pocztowych o wadze
powyżej 50 gram.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych
o wadze powyżej 50 gram i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy z dnia 12
czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.), na potrzeby
Zamawiającego. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia, rozumie się
przesyłki listowe i paczki pocztowe: 1. zwykłe - przesyłki nie rejestrowane, niebędące
przesyłką najszybszej kategorii, 2. priorytetowe - przesyłki najszybszej kategorii, 3. polecone
- przesyłki rejestrowane, przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed
utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, 4. rejestrowane ze zwrotnym poświadczeniem
odbioru (ZPO) - przesyłki przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia i doręczane za
pokwitowaniem odbioru. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi codziennego
odbioru przesyłek do wysyłki od Zamawiającego (Kancelaria ogólna, piętro II), w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 14.15 - 14.45, przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór przesyłek do wysyłki będzie każdorazowo
dokumentowane przez przedstawiciela Wykonawcy pieczęcią, podpisem i datą w pocztowej
książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek
wg poszczególnych kategorii wagowych (dla przesyłek zwykłych). Zamawiający zobowiązuje
się do umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce nazwy odbiorcy wraz z jego adresem
(tożsame z danymi wskazanymi w pocztowej książce nadawczej), określając rodzaj przesyłki
(zwykła, polecona, priorytet czy ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru - ZPO). Przesyłki
będą opłacane przy użyciu maszyn do frankowania. Zamawiający zobowiązuje się do

nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, tj. przekazania przesyłek ułożonych stroną
adresową z tym samym kierunku, rejestrowanych - według kolejności wpisów w pocztowej
książce nadawczej, lub zestawieniu ilościowym. Zamawiający jest odpowiedzialny za
nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie
bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia zgodnie z adresem
doręczenia. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio
zabezpieczona lub zaklejona. Opakowanie paczki pocztowej powinno gwarantować
zabezpieczenie przed dostępem do jej zawartości oraz uniemożliwiać uszkodzenie zawartości
paczki w czasie przemieszczania. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego
pokwitowanie odbioru przesyłki pocztowej przez adresata, to jest potwierdzenie odbioru
niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni
roboczych od dnia doręczenia adresatowi. W przypadku nieobecności adresata pod
wskazanym adresem odbioru, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie, to jest
pierwsze awizo, o próbie dostarczenia przesyłki pocztowej, ze wskazaniem gdzie i kiedy
adresat może odebrać przesyłkę listową lub paczkę pocztową. Termin odbioru przesyłki
pocztowej przez adresata wynosi 14 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu
pozostawienia pierwszego awizo. Po upływie terminu przewidzianego na odbiór przesyłki
pocztowej przez adresata, przesyłka zwracana jest Zamawiającemu, wraz z podaniem
przyczyny nieodebrania przesyłki pocztowej przez adresata. Wykonawca zobowiązany jest do
świadczenia usługi dostarczania przesyłek do każdego wskazanego przez Zamawiającego
adresu w Polsce i za granicami kraju..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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
za spełniających przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu zostaną
uznani Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i
zagranicznym przesyłek zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r.
Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) - (wpis
do rejestru operatorów pocztowych)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku

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 spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 koncesję, zezwolenie lub licencję



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, 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 wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy
 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w
realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia wpisu do rejestru operatorów na
wykonywanie działalności pocztowej prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.ncbr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju Dział Administracyjno - Gospodarczy Sekcja Zamówień
Publicznych, pok. 323 ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 21.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Kancelaria,
pok. 204 ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa.
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

