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- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Polska-Zielona Góra: Usługi pocztowe
2018/S 074-165898
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Podgórna 9B
Osoba do kontaktów: Urszula Ruszel
65-057 Zielona Góra
Polska
Tel.: +48 683287741
E-mail: administracja@nfz-zielonagora.pl
Faks: +48 683287635
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.nfz-zielonagora.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące
dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można
uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
świadczenie usług pocztowych
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS PL
II.1.3)
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Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych oraz
kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz:
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z
siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9B, 65-057 Zielona Góra;
Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Pionierów 8, 66-400 Gorzów
Wlkp. w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
listowych i paczek,
Realizowania przekazów pocztowych krajowych i zagranicznych oraz
zwrotu przesyłek niedoręczonych, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012
r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2017.1481 z późn. zm.), a także przyjmowania i
doręczania przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym oraz
transportu przesyłek Zamawiającego do placówek nadawczych Wykonawcy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64110000, 64120000, 60160000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
(GPA): nie
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.6.2018. Zakończenie 31.5.2020
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 30
000,00 PLN
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujących:
Termin płatności stanowi kryterium oceny ofert
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie
udzielone zamówienie:
nie dotyczy
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III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem
do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania
wymogów: Wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzony przez
Prezesa Urzędu Komunikacji.
Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo Pocztowe z dnia
23.11.2013 r. (Dz.U. 2017.1458 z późn. zmianami).
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania
wymogów: Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000
PLN. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających
dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs
przeliczeniowy przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1
000 000 PLN
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania
wymogów:
1.Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, zawierający przynajmniej jedno zamówienie
obejmujące swoim zakresem:
a) świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w
zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania
przesyłek pocztowych;
b) przyjmowanie i doręczanie przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i
zagranicznym;
c) transport przesyłek Zamawiającego do placówek nadawczych
Wykonawcy,
Przy czym zamówienie to musi być świadczone na rzecz jednego
Zamawiającego przez okres przynajmniej 12 miesięcy i o wartości łącznej
nie mniejszej niż 500 000 PLN. Wykaz musi zawierać przedmiot usługi,
okres świadczenia i nazwę podmiotu, na rzecz, którego usługa była
świadczona, wartość zamówienia. Do wykazu należy dołączyć dowody,
potwierdzające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2. Wykaz placówek pocztowych Wykonawcy zawierający w szczególności:
a) minimum jedną placówkę zlokalizowaną w Zielonej Górze czynną od
poniedziałku do piątku
W godzinach 8.00-20.00 oraz w soboty w godzinach 9.00 – 15.00;
b) minimum jedną placówkę zlokalizowaną w Gorzowie Wielkopolski
czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 20.00
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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1. Wykaz usług wykonanych zawierający przynajmniej jedno zamówienie
obejmujące swoim zakresem:
a) świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w
zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania
przesyłek pocztowych;
b) przyjmowanie i doręczanie przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i
zagranicznym;
c) transport przesyłek Zamawiającego do placówek nadawczych
Wykonawcy,
Przy czym zamówienie to musi być świadczone na rzecz jednego
Zamawiającego przez okres przynajmniej 12 miesięcy i o wartości łącznej
nie mniejszej niż 500 000 PLN.
2. Wykaz placówek pocztowych Wykonawcy zawierający w szczególności:
a) minimum jedną placówkę zlokalizowaną w Zielonej Górze czynną od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 oraz w soboty w
godzinach 9.00 – 15.00;
b) minimum jedną placówkę zlokalizowaną w Gorzowie Wielkopolski
czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe
osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 60
2. termin płatności. Waga 40
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WAG-III.261.2.2018
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego
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IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
21.5.2018 - 10:30
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 21.5.2018 - 11:00
Miejscowość:
Zielona Góra
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
VI.3) Informacje dodatkowe
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2) Składanie odwołań
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.4.2018
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