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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407816-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi pocztowe dotyczące listów
2017/S 198-407816

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
Katowice
40-007
Polska
Osoba do kontaktów: Dział zamówień Publicznych
Tel.:  +48 323591925
E-mail: justyna.rutkowska-zawada@us.edu.pl 
Faks:  +48 323592048
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dzp.us.edu.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym 2018-2020.
Numer referencyjny: DZP.381.062.2017.UG

II.1.2) Główny kod CPV
64112000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla
przesyłek listowych oraz paczek na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a w szczególności:
odbiór, przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych oraz ich ewentualny zwrot do
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Zamawiającego, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23.11.2012 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2016
r.,poz.1113 z późn. zm.).

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Usługi świadczone będą do każdego wskazanego adresu w Polsce oraz poza jej granicami. Odbiór przesyłek
od Zamawiającego Katowice Sosnowiec Cieszyn Szczyrk.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla
przesyłek listowych oraz paczek na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a w szczególności:
odbiór, przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych oraz ich ewentualny zwrot do
Zamawiającego, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23.11.2012 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2016
r.,poz.1113 z późn. zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. W Formularzu cenowym
stanowiącym załącznik nr 2A do SIWZ Zamawiający wskazuje ilość szacunkową przesyłek przewidywaną w
skali 3 lat.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w
rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Przedmiot umowy realizowany będzie od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1.1.2018 r. do
dnia 31.12.2020 r. lub do wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia, w
zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej.
Usługi świadczone będą do każdego wskazanego adresu w Polsce oraz poza jej granicami. Wykonawca
zobowiązany jest do odbioru przesyłek przygotowanych do wyekspediowania z jednostek organizacyjnych
Zamawiającego znajdujących się w Katowicach, Sosnowcu, Cieszynie, Szczyrku.
Jeżeli Wykonawca posiada siedzibę (przedstawicielstwo) w miejscu usytuowania jednostek organizacyjnych
Zamawiającego (Katowice, Sosnowiec, Cieszyn, Szczyrk), Zamawiający dostarczy przygotowane przesyłki do
wskazanego przez Wykonawcę w ofercie miejsca odbioru, jeżeli odbiór będzie dodatkowo odpłatny.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik 3
do SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia wykonujące czynności: przyjmowania
przesyłek oraz dostarczania przesyłek były zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli
Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem
podwykonawców,Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
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zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią ust. 9,10
formularza oferty –załącznika nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części,
którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie
samodzielnie. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych
z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia.
Kryteria oceny ofert: Cena brutto 60 % (C), Czas reakcji w odpowiedzi na kontakt Zamawiającego 20 %
(R),Czas zawiadomienia o wadliwej przesyłce (Z) 20 %.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji w odpowiedzi na kontakt Zamawiającego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas zawiadomienia o wadliwej przesyłce / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 164-338237

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338237-2017:TEXT:PL:HTML
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2017


