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Usługi - 325253-2019

11/07/2019    S132    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 
I. II. IV. V. VI.

Polska-Poznań: Usługi pocztowe

2019/S 132-325253

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
Poznań
60-770
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Bittner Dobak
Tel.: +48 614158800
E-mail: zp@zkzl.poznan.pl
Faks: +48 614158809
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:

Główny adres: www.zkzl.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego
I.5) Główny przedmiot działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Świadczenie na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
Numer referencyjny: DOA.201.28/2019

II.1.2) Główny kod CPV

64110000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów
Lokalowych Sp. z o.o. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w
zakresie: przyjmowania, sortowania, przemieszczania, doręczania przesyłek
pocztowych i zwrotów tych przesyłek w sytuacji wyczerpania możliwości ich
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doręczenia lub wydania odbiorcy oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby
Zamawiającego usytuowanej w Poznaniu przy ul. Matejki 57 i siedzib terenowych
Punktów Obsługi Klienta Zamawiającego, o których mowa w pkt 4.10 niniejszej SIWZ

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 1 232 154.90 PLN
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

64112000
64113000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
3.2.1 świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
obejmujących przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie:
a) przesyłek listowych o wadze do 2 000 g i wymiarach (liczonych z tolerancją +/- 2
mm):
Maksymalnych – 900 mm, stanowiących sumę długości, szerokości i wysokości, przy
czym największy wymiar nie może przekroczyć 600 mm, a w przypadku przesyłki
listowej w formie rulonu 1 040 mm, stanowiących sumę długości i podwójnej
średnicy, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 900 mm,
Minimalnych – 170 mm w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu, stanowiących
sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może być
mniejszy niż 100 mm,
Minimalnej stronie adresowej – 90 x 140 mm;
b) paczek pocztowych o masie do 10 000 g i wymiarach, z których największy nie
przekracza 1 500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym
kierunku niż długość nie przekracza 3 000 mm.
3.2.2 zwrot do siedziby Zamawiającego lub do siedzib terenowych Punktów Obsługi
Klienta Zamawiającego przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich
doręczenia odbiorcy;
3.2.3 odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego i terenowych Punktów Obsługi
Klienta Zamawiającego i dostarczanie ich do placówki pocztowej Wykonawcy.
3.3 Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się:
3.3.1 przesyłki listowe:
Zwykłe – przesyłki nierejestrowane, niebędące przesyłkami najszybszej kategorii,
Zwykłe priorytetowe – przesyłki nierejestrowane, będące przesyłkami najszybszej
kategorii,
Polecone – przesyłki rejestrowane, niebędące przesyłkami najszybszej kategorii,
Polecone priorytetowe - rejestrowane, będące przesyłkami najszybszej kategorii,
Polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłki rejestrowane,
niebędące przesyłkami najszybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania i
doręczenia za pokwitowaniem odbioru,
Polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłki
rejestrowane, będące przesyłkami najszybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem
nadania i doręczenia za pokwitowaniem odbioru,
3.3.2 paczki:
Polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – rejestrowane, niebędące
paczkami najszybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczenia za
pokwitowaniem odbioru,
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) –rejestrowane,
będące paczkami najszybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania i
doręczenia za pokwitowaniem odbioru,

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wartość zamówienia w sekcji II.1.7 została podana w kwocie brutto z uwagi na fakt,
że oferta wskazała kwotę brutto z różnymi stawkami podatku VAT

IV.1) Opis

IV.1.1) Forma procedury

Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci

wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

05/07/2019
V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
Polska
Kod NUTS: PL91

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 232 154.90 PLN
V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp i w terminach określonych w art. 182 Pzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/07/2019


