
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.mopr.siedlce.pl 

 

Siedlce: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym  

dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

Numer ogłoszenia: 121257 - 2015; data zamieszczenia: 13.08.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce,  

woj. mazowieckie, tel. 025 63 257 04, 63 233 25, faks 025 63 257 04, 63 233 25 w. 55. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.siedlce.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 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia  

jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Siedlcach w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek 

pocztowych i ewentualnych zwrotów przesyłek, niedoręczonych po wyczerpaniu wszystkich możliwości 

ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek z dwóch siedzib 

Zamawiającego. Przedmiot zamówienia winien być realizowany na zasadach określonych w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe (Dz. U. poz. 1529) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Przesyłki będące 

przedmiotem zamówienia obejmują: 1) przesyłki listowe w obrocie krajowym oraz zagranicznym  

o wadze do 2000 g (gabaryt A i gabaryt B dla przesyłek krajowych), 2) paczki pocztowe krajowe  

do 10 000 g (gabaryt A i gabaryt B), 3) zwroty przesyłek po wyczerpaniu możliwości doręczenia  

http://www.mopr.siedlce.pl/


lub wydania odbiorcy. Zamówienie realizowane będzie w okresie od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 

2016 roku. Zakres i i opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

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

60.00.00.00-8. 

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: Rozpoczęcie: 01.09.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 

I TECHNICZNYM 

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 zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru 

operatorów pocztowych zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe (Dz. U. poz. 1529), prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej. 

 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie. 

 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:  



1) w Siedlcach - co najmniej: jedną placówką zdawczo-odbiorczą i siedmioma punktami 

odbioru przesyłek niedoręczonych pod adres (awizowanych);  

2) w każdej z gmin wchodzących w skład powiatów: siedleckiego, łosickiego  

i sokołowskiego - co najmniej jednym punktem odbioru przesyłek niedoręczonych  

pod adres (awizowanych). 

Placówka zdawczo-odbiorcza i punkty odbioru przesyłek niedoręczonych pod adres 

powinny spełniać łącznie następujące warunki dotyczące lokalu: 

1) powinny być oznakowane w sposób widoczny z zewnątrz szyldem z nazwą i/lub logo 

Wykonawcy, umieszczonym w obrębie witryny lub przy wejściu do budynku, 

jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy; 

2) jeżeli znajdują się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, 

muszą posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, 

oznakowane w sposób widoczny nazwą i/lub logo Wykonawcy. 

Placówka zdawczo-odbiorcza i zlokalizowane w Siedlcach punkty odbioru przesyłek 

niedoręczonych pod adres powinny być czynne we wszystkie dni robocze (z wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy) przez co najmniej 9 godzin dziennie w godzinach 

między 6.00 a 22.00. 

 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie. 

 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie. 

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 narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług  

lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie  

do dysponowania tymi zasobami; 

 



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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu  

na zasoby 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.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) 

1. Pisemne zobowiązanie w przypadku, jeśli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów  

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  



3. Przez Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 

lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami rozumieć należy Wykaz placówek zdawczo-odbiorczych i punktów odbioru przesyłek 

niedoręczonych pod adres (awizowanych), potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu  

w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 97 

 2 - Termin płatności - 3 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

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 dopuszcza możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę w zakresie: 

1. nieistotnych zapisów umowy, w razie zaistnienia takiej potrzeby;  

2. danych teleadresowych dotyczących Stron umowy lub numeru konta Wykonawcy, w przypadku 

dokonania zmian w tym zakresie ze strony Zamawiającego i/lub Wykonawcy w czasie obowiązywania 

umowy;  

3. cen jednostkowych przesyłek określonych w wykazie przesyłek wraz z cennikiem usług świadczonych 

przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy, w sytuacji gdy:  

a) nastąpi zmiana stawki podatku VAT na usługi pocztowe, przy czym zmiana ceny zostanie dokonana 

w tym przypadku odpowiednio do stawki podatku;  

b) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, będąca wynikiem uregulowań prawnych  

w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen na powszechne usługi pocztowe w rozumieniu Prawa 

pocztowego, a także w przypadku, kiedy ich wprowadzenie wynika z okoliczności powodujących,  

że zmiana ceny leży w interesie publicznym;  

c) w okresie obowiązywania umowy nastąpi obniżenie cen powodujące, że opłaty pocztowe 

wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen ujętych  

w Załączniku Nr 1 do umowy, przy czym Wykonawca ma wówczas obowiązek stosowania względem 



Zamawiającego obniżonych opłat pocztowych wynikających ze swojego aktualnego cennika  

lub regulaminu;  

4. zapisów umowy, co do których konieczne są zmiany w związku z zaistnieniem siły wyższej  

(np. powódź, pożar, przerwy w dostawie energii elektrycznej), mającej wpływ na realizację umowy;  

5. zapisów umowy wymagających doprecyzowania, jeżeli potrzeba zmiany zapisów wynika  

z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji  

jej zapisów;  

6. innych zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy w granicach obowiązujących przepisów 

prawa, wynikających z niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności 

prawnych, ekonomicznych lub technicznych, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.mopr.siedlce.pl 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce, pokój nr 15. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

21.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32,  

08-110 Siedlce, pokój nr 19 (kancelaria). 

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 

 

 


