Ogłoszenie nr 2021/BZP 00267999 z dnia 2021-11-15

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ząbkowice Śląskie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718461
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 15
1.5.2.) Miejscowość: Ząbkowice Śląskie
1.5.3.) Kod pocztowy: 57-200
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zabkowiceslaskie.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b775ce87-272f-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00267999
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-15
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000862/14/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00220021/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.23.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 1121408,00 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu:
„Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich”
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64100000-7 Usługi pocztowe i kurierskie
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych
oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 tj. ze zm.) na rzecz Urzędu Miejskiego w
Ząbkowicach Śląskich.
Usługi pocztowe i kurierskie zostały sklasyfikowane jako usługi społeczne i inne szczególne
usługi w załączniku nr XIV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia
26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę nr 2004/18/WE (Dz. U.
UE. Seria L z 2014 r. nr 94 poz. 65 ze zm.).
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021
r. poz. 1129 tj. ze zm.) wartość progowa (tzw. progi unijne) dla zamówień klasycznych na usługi
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społeczne i inne szczególne usługi w trybie krajowym, o których mowa w art. 359 pkt 1 ustawy
Pzp., udzielanych przez zamawiających publicznych wynosi 750 000 euro netto, co stanowi
równowartość kwoty 3 201 975 zł netto (Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych,
równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do
euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów /M.P. z
2021 r. nr 11/).
Szczegóły związane z przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do SWZ tj.
projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, wraz z załącznikami.
4.5.3.) Główny kod CPV: 64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
1
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 347883,90 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 347883,90 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 347883,90 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POCZTA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5250007313
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7.3.3) Ulica: RODZINY HISZPAŃSKICH nr 8, lok. --7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA
7.3.5) Kod pocztowy: 00-940
7.3.6.) Województwo: mazowieckie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-09
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3200000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące
8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 48 miesięcy od dnia 01.01.2022 r.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji czasowej. Opcja może zostać
wykorzystana w zakresie świadczenia usług przez Wykonawcę przez kolejnych 47 miesięcy.
Prawo opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe.
Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego
oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do ostatniego dnia obowiązywania
zamówienia podstawowego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Zamawiający informuje, że cena podana w ofercie służyła do wyłonienia najkorzystniejszej
oferty.
Natomiast zgodnie z ust. 1 § 6 Umowy całkowite wynagrodzenie netto Wykonawcy za realizację
przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty określonej na podstawie art. 3 ustawy Pzp. dla usług
społecznych tj. kwoty 3.200.000 zł netto (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych netto).
Ust. 2. Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania kwoty określonej w ust. 1 i
Wykonawcy nie przysługują wobec Zmawiającego żadne roszczenia. Zgodnie z Ust. 6 § 6
podstawą do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za dany miesiąc jest suma opłat należnych
za faktycznie wykonane usługi w okresie miesiąca rozliczeniowego, ustalona na podstawie cen
jednostkowych podanych w Ofercie i cenniku usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym (dla usług nieujętych w Ofercie, bądź o innych niż ujęte parametrach) i
stwierdzona na podstawie przekazanego przez Zamawiającego zestawienia. Ust. 7 § 6 w
przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących w jego działalności
nowych cen usługi lub usług należących do przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany cen jednostkowych, odpowiednio tej usługi lub usług w przypadkach gdy jest
to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, również pod warunkiem wcześniejszego
zatwierdzenia nowych cen usługi lub usług przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W
powyższym przypadku Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za zwaloryzowane,
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świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień faktycznej realizacji usługi/usług.
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