
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.its.waw.pl

Warszawa: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie 
krajowym i zagranicznym na potrzeby Instytutu Transportu 

Samochodowego
Numer ogłoszenia: 38103 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego , ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, 

woj. mazowieckie, tel. 22 43 85 400, faks 22 43 85 401.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.its.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich 

w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Instytutu Transportu Samochodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

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

świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Instytutu 

Transportu Samochodowego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 

listowych, paczek pocztowych i przesyłek kurierskich, zwrotów przesyłek pocztowych niedoręczonych.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje, iż w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego może zajść 

sytuacja konieczności udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego 

samego rodzaju zamówień oraz zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i podpisania 

umowy z tym samym Wykonawcą

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.10.00.00-7, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.

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: Okres w miesiącach: 12.
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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

Ocena spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 

zostanie dokonana na podstawie kryterium posiadania zezwolenia do wykonywania 

działalności pocztowej na podstawie aktualnego wpisu do rejestru operatorów pocztowych 

prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do 

wykonywania określonej działalności nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do 

oferty niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: Dokument potwierdzający wpis do 

rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 

r. poz. 1529), w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; Oświadczenie o spełnianiu 

warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również należycie wykonuje, co najmniej dwa zamówienia polegające na świadczeniu usług 

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie co najmniej 12 miesięcy, o wartości 

co najmniej 140.000,00 złotych z podatkiem VAT (każda usługa pocztowa liczona osobno) 

oraz załączyć dowody dotyczące tych usług (tj. usług co najmniej spełniających wymogi 

opisane powyżej), określające, czy usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane 

należycie. W przypadku usługi pocztowej wykonywanej, którą wykazywał będzie Wykonawca, 

warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli do upływu 

terminu składania ofert, faktycznie wykonana część zamówienia spełnia wymogi 

Zamawiającego określone powyżej. Ocena spełniania warunku dotyczącego posiadania 

wiedzy i doświadczenia nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty niżej 
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wymienionych dokumentów: 1.Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w 

przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 2.Wykaz należycie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również należycie wykonywanych zamówień polegających na świadczeniu usług 

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane. 3.Dowody potwierdzające, że 

zamówienia ujęte w wykazie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. Dowodami są: a)poświadczenie od podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych 

lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, b)oświadczenie Wykonawcy - 

jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a) powyżej

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku dotyczącego 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty niżej 

wymienionego dokumentu: Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w 

przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku dotyczącego 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty niżej 

wymienionego dokumentu: Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w 

przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku sytuacji 

ekonomicznej i finansowej nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty 

niżej wymienionego dokumentu: 1.Oświadczenia o spełnianiu warunków dotyczących udziału 

w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych

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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:
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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)

formularz oferty, formularz cenowy, pełnomocnictwo - jeśli Wykonawca posługuje się pełnomocnictwem, 

regulamin wewnętrzny obowiązujący u Wykonawcy w zakresie świadczenia usług pocztowych objętych 

przedmiotem zamówienia, aktualny na dzień składania ofert pełny cennik usług pocztowych lub aktualny 

na dzień składania ofert cennik przesyłek pocztowych w tym kurierskich oraz opłat z nimi związanych nie 

wyszczególnionych w ofercie

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 - 98

2 - Możliwość nieodpłatnego śledzenia przesyłki rejestrowanej w obrocie krajowym przez internet - 2

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

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony dopuszczają możliwość 

wprowadzenia istotnych zmian do Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, oraz określają warunki tych zmian, dopuszczając możliwość zmian Umowy w 

zakresie wynikającym: 1) z obniżenia przez Wykonawcę cen określonych w Formularzu cenowym 

(Załącznik nr 2 do Umowy), przy niezmienionym poziomie jakości świadczonych Usług, przy czym 

zmiana Umowy nie spowoduje zmiany umownego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w §3 
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ust. 1 Umowy; 2) z obniżenia przez Wykonawcę cen określonych w cenniku opłat za usługi świadczone 

przez Wykonawcę załączonym do Oferty Wykonawcy (Załącznik nr 3 do Umowy), przy czym zmiana 

Umowy nie spowoduje zmiany umownego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w §3 ust. 1 

Umowy; 3) ze zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jeśli wpływa ona na warunki lub 

zakres wykonania przez Strony świadczeń wynikających z Umowy, przy czym zmiana Umowy nie 

spowoduje zmiany umownego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w §3 ust. 1 Umowy; 4) ze 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie stawek podatku od towarów i usług, mającej 

wpływ na wysokość cen brutto określonych w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do Umowy), przy 

czym zmiana Umowy nie spowoduje zmian cen netto zawartych w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 

do Umowy), a także zmiany umownego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w §3 ust. 1 

Umowy; 5) zmiany placówki Wykonawcy wyznaczonej do obsługi Zamawiającego w zakresie 

przyjmowania przesyłek pocztowych, o której mowa w §4 ust. 6 Umowy. 2. Zmiany lub uzupełnienia 

Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.its.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Transportu 

Samochodowego; 03-301 Warszawa; ul Jagiellońska 80; pokój 27A.

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

26.03.2015 godzina 12:00, miejsce: Instytut Transportu Samochodowego; 03-301 Warszawa; ul 

Jagiellońska 80; pokój 114..

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
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