
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.czystesrodowisko.eu 

 

Ostróda: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych na świadczenie usług pocztowych w 

obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, 

przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek oraz ich 

ewentualnych zwrotów na rzecz niżej wymienionego podmiotu 

Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego Czyste Środowisko 

z siedzibą w Ostródzie 

Numer ogłoszenia: 241722 - 2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 

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: Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" , ul. 

Wojska Polskiego 5, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6422411, faks 89 676 07 

92. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i 

http://www.czystesrodowisko.eu/


zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek 

oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz niżej wymienionego podmiotu Związek Gmin Regionu 

Ostródzko - Iławskiego Czyste Środowisko z siedzibą w Ostródzie. 

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, w zakresie 

przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek oraz ich ewentualnych 

zwrotów na rzecz niżej wymienionego podmiotu Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego 

Czyste Środowisko z siedzibą w Ostródzie w rozumieniu Ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 

listopada 2012 roku (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2012 r., poz. 1529). Zamawiający przyjął roczną ilość 

przesyłek każdego rodzaju w oparciu o analizę potrzeb. Zestawienie to daje podstawę wyliczenia 

ceny. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania 100% podobnych ilości przesyłek. 

Rodzaje i ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i będą ulegały zmianie w 

zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia w 

oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64 11 00 00 - 0 Usługi pocztowe CPV 64.11.20.00 -4 

Usługi pocztowe dotyczące listów. CPV 64.11.30.00-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek. 

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, 64.00.00.00-6, 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. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

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 Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

posiadania uprawnień do prowadzenia działalności pocztowej na podstawie wpisu do 

rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 1529) (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

wykazania się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywaniem z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co 

najmniej dwóch zamówień polegających na świadczeniu usług pocztowych w obrocie 

krajowym i zagranicznym, każda świadczona przez okres co najmniej 12 m-cy dla 

jednego Zamawiającego, a wartość każdej usługi wynosiła co najmniej 50 000,00 zł 

brutto (a w przypadku, jeżeli kwota w umowie wyrażona została w walucie innej niż polski 

złoty - równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy). 

(zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana 

zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 

1 do SIWZ). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana 

zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 

1 do SIWZ). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana 

zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 

1 do SIWZ). 

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; 

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) 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego 

wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 

zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 3) 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten 

składa każdy z nich; 4) 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. Stosownie do 

dyspozycji zawartej w § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 

w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013 r., poz. 231) Zamawiający wymaga uwzględnienia w 

wykazie co najmniej usług/dostaw określonych w § 6 ust. 1 pkt. 2) niniejszego SIWZ, załączając 

jednocześnie dowody potwierdzające czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. 

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o 

udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. a) Dowodami, o których 

mowa powyżej, z zastrzeżeniem zapisów §9 ust. 2 Rozporządzenia są: i. poświadczenie, z tym że 

w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie 

powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 



dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; ii. w przypadku zamówień na dostawy lub 

usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt i) powyżej; b) W 

przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w 

wykazie, o którym mowa w ust. 4 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów, o których mowa w lit. a) powyżej. 5) podpisaną listę podmiotów 

należących do tej samej, co Wykonawca, grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy albo podpisaną informację, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór informacji albo listy 

podmiotów stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 

zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 6) zaświadczenie potwierdzające, iż Wykonawca 

został wpisany do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 1529). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 

dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w 

ust. 4 pkt 3) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 

wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 7. Dokumenty, o 

których mowa w ust. 5 i 6, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 9. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie 

oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy z wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w ust. 4 pkt 

1 oraz listy albo informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 5, które powinny, być przedstawione w 

oryginale. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty. 10. Jeżeli Wykonawcy wspólnie 

ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne 

pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do 



oferty. 11. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego 

dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w 

postaci kopii poświadczonej notarialnie. 

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 - 90 

 2 - liczba pracowników Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę - 10 

IV.2.2)  

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

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.czystesrodowisko.eu 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Gmin 

Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Srodowisko ul. Wojska Polskiego 5 14-100 Ostróda. 

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

23.09.2015 godzina 09:30, miejsce: Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste 

Srodowisko ul. Wojska Polskiego 5 14-100 Ostróda. 

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 

 

 


