Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
NR PO-II-370/ZZP-3/27/13
Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie
Osoba upoważniona do kontaktów : Elżbieta Oblacińska, tel. 091 4403 523, fax 091 4403
441, e-mail: EOblacinska@ums.gov.pl
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – usługa
Świadczenie (do każdego miejsca w kraju i zagranicą) usług pocztowych i kurierskich
w obrocie krajowym i zagranicznym oraz codzienny odbiór korespondencji z placówek
Urzędu Morskiego w Szczecinie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia : www. ums.gov.pl
Określenie przedmiotu zamówienia
Słownik CPV -64100000-7
Przedmiotem zamówienia jest :
1. Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w
zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do
350 g i powyżej 350 g, oraz ich ewentualnych zwrotów.
2. Wykonanie usługi polegającej na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu, a w razie
niemożności doręczenia do zwrotu Zamawiającemu przesyłek o wadze do 350 g i
powyżej 350 g w kraju i zagranicą.
3. Rodzaje przesyłek pocztowych o wadze do 2000 g. (Gabaryt A i B):
a) zwykle – przesyłka nie rejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii,
b) zwykłe priorytetowe – przesyłka nie rejestrowana listowa najszybszej kategorii,
c) polecone – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i
doręczaną
w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub
uszkodzeniem,
d) polecone priorytetowe – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii,
e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka przyjęta za
potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka
najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za
pokwitowaniem odbioru,
g) z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek
zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości
wartości przesyłki podanej przez nadawcę.
Gabaryt A – to przesyłka o wymiarach:
Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20 mm, długości
325 mm, szerokości 230 mm.
Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach:
Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325
mm lub szerokość 230 mm,
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Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900
mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.
4. Rodzaje paczek pocztowych o wadze do 30.000 g (Gabaryt A i B):
a) zwykłe – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii,
b) priorytetowe – paczki rejestrowane najszybszej kategorii,
c) z zadeklarowaną wartością – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami
najszybszej kategorii z zadeklarowaną wartością,
d) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru.
Gabaryt A - to przesyłka o wymiarach:
Minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokość
500 mm, wysokość 300 mm.
Gabaryt B - to przesyłka o wymiarach:
Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub długość 500
mm lub szerokość 500 mm,
Maksimum – suma długości i największego obwodu w innym kierunku niż długość nie
może być większa niż 30.000 mm, przy czym największy wymiar nie może
przekroczyć 1500 mm.
5. Świadczenie usług kurierskich krajowych i zagranicznych o maksymalnej wadze do 20
kg.
czas dostarczenia przesyłek:
a) krajowa – następny dzień roboczy do godziny 15.30,
b) zagraniczna – 2 dni od momentu nadania (pod warunkiem odebrania przesyłki do
godziny 12:00).
6. Wymóg ubezpieczenia przez Wykonawcę każdej przesyłki kurierskiej od uszkodzenia
lub utraty do 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) złotych każda;
UWAGA.
Każda przesyłka będzie posiadała oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty
za usługę w postaci odcisku pieczęci.
7. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru:
− raz dziennie /we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od
13:00 do 15:00/ przesyłek przygotowanych przez Zamawiającego do
wyekspediowania oraz zwrotów z:
a) Urzędu Morskiego w Szczecinie ,Plac Batorego 4; 70-207 Szczecin
b) Kapitanat Portu Świnoujście ul. Wybrzeże Władysława IV 7; 72-600
Świnoujście
c) Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 6; 72-602
Świnoujście
− dwa razy w tygodniu z podległych mu placówek:
a) Bosmanat Portu Międzyzdroje ul Marii Curie-Skłodowskiej 18; 72-500
Międzyzdroje
b) Bosmanat Portu Kamień Pomorski ul Wilków Morskich 2; 72-400 Kamień
Pomorski
c) Bosmanat Portu Mrzeżyno ul. Marynarska 1 ;72-330 Mrzeżyno
d) Bosmanat Portu Nowe Warpno ul. Dworcowa 7; 72-022 Nowe Warpno
e) Bosmanat Portu Wolin ul. Niedamira 22; 72-510 Wolin
f) Bosmanat Portu Stepnica ul. Portowa 6; 72-112 Stepnica
g) Kapitanat Portu Dziwnów ul. Przymorze 4; 72-420 Dziwnów
h) Kapitanat Portu Trzebież ul. Portowa 23; 72-020 Trzebież
i) Obwód Ochrony Wybrzeża Międzyzdroje ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18; 72500 Międzyzdroje
j) Obwód Ochrony Wybrzeża Niechorze ul. Nadmorska 4; 72-350 Niechorze
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k) Obwód Ochrony Wybrzeża Wolin ul. Niedamira 22, 72-510 Wolin
l) Obwód Ochrony Wybrzeża Nowe Warpno ul. Kilińskiego5; 72-022 Nowe
Warpno
m) Obwód Ochrony Wybrzeża Kanał Piastowski ul. Kanałowa 14; 72-603
Świnoujście
8. Do odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13
października 2003 r., w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej, w zakresie
przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. nr 183, poz. 1795 z późn. zm.), a
w sprawach nie uregulowanych tymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz.93 z późn .zm.).
9. Nadawanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia w przypadku braku zastrzeżeń,
następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego.
10. Rozliczenia za wykonane usługi pocztowe będą następować w okresach miesięcznych,
w formie opłaty „z dołu”, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury. Należność zostanie obliczona jako iloczyn ceny
jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu za dany rodzaj
przesyłki oraz faktycznej ilości przesyłek danego rodzaju.
11. W przypadku wysyłki przez Zamawiającego korespondencji nieokreślonej w formularzu
cenowym, rozliczenie nastąpi zgodnie z obowiązującymi cennikami Wykonawcy.
12. Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej wydanej przez Wykonawcę, zgodnie z art.
17 ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe winno mieć moc dokumentu
urzędowego, jednoznacznie określać datę oraz miejsce przyjęcia przesyłki.
13. Usługi pocztowe muszą spełniać wymogi określone przepisami prawa, tj.:
a) Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r.,
poz.1529)
b) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 267 tekst jednolity).
c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie
warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz.U. Nr 5, poz.
34 z późn. zm.).
d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w
sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki
rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz.U. Nr 183, poz.1795 z późn. zm.).
e) Międzynarodowych przepisów pocztowych w przypadku usług pocztowych w
obrocie zagranicznym: ratyfikowana umowa międzynarodowa ogłoszona dnia
8 listopada 2007 r. (Dz.U. nr 206 poz.1494), Regulamin Poczty Listowej
Światowego Związku Pocztowego (Dz.U. z 2007r., nr 108, poz. 744),
Regulamin Światowego Związku Pocztowego dotyczący paczek pocztowych
z dnia 28 stycznia 2005 r. (Dz.U. z 2007 r., nr 108 poz. 745).
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1
ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
b) Oświadczenie
Wykonawcy
o
braku
podstaw
do
wykluczenia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej
z Wykonawców składających ofertę wspólną.

ww.

oświadczenie

składa

każdy

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej w celu wykazania braku postaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru,
wystawionego
nie
wcześniej
niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W
przypadku
składania
oferty
wspólnej
z Wykonawców składających ofertę wspólną.

ww.

odpis

składa

każdy

d) Oświadczenie Wykonawcy że nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4
do SIWZ art. 26 ust. 2 d. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z póz. zm.) zobowiązany jest złożyć listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku składania oferty wspólnej
z Wykonawców składających ofertę wspólną.

ww.

oświadczenie

składa

każdy

e) Wykaz części usług powierzonych Podwykonawcom - Załącznik nr 5
do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców. Wykonawca
jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
6) Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych usług, - Załącznik nr 6 do SIWZ (Rozdział V ust.1 pkt 2
niniejszej SIWZ) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w ostatnich
trzech latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
wykonał co najmniej 3 usługi o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł. brutto każda.
W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną
składa jeden wykaz usług/dostaw w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego
zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia będą spełniać go łącznie.
7) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym,
osobach
zdolnych
do
wykonania
zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić
pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 7 do niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy).
W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
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łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów żąda dokumentów dotyczących:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
8) Kopię zaświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca został wpisany do rejestru
operatorów pocztowych.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
5) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ wraz z wykazem będącym załącznikiem do formularza oferty, w
przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument),
6) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale III ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko
w przypadku składania oferty wspólnej).
Kryteria oceny ofert : najniższa cena.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół
ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 03/07/2013 do
godz. 10:30.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
Miejsce i termin otwarcia ofert
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 116
Dnia 03/07/2013 r., o godz. 11:00.
Termin związania ofertą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od
ostatecznego terminu składania ofert.
Numer ogłoszenia 234596-2013 z dnia 19.06.2013r.
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