KIELCE, DNIA 2 GRUDNIA 2019 R.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM
NUMER ZAMÓWIENIA: DKW.2232.8.2019
ZAMAWIAJĄCY:
Adres: Areszt Śledczy w Kielcach, ul. Zagnańska 155, 25-563 Kielce
Numer telefonu: 041-331-40-91, faks: 041-331-44-19
Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
https://zp.sw.gov.pl
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostka organizacyjna Służby Więziennej
SPOSÓB SKŁADANIA OFERT OFERT:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostanie w oparciu o art. 138o ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Usługi pocztowe
stanowią usługi społeczne, określone w załączniku XIV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE
(Dz. Urz. UE L z 2014 r., Nr 94, s. 65) i z tego powodu tryb przewidziany w art. 138o ustawy Pzp ma
zastosowanie.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie niżej wymienionych usług pocztowych w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek listowych nierejestrowanych, przesyłek listowych rejestrowanych,
paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania
odbiorcy w obrocie krajowym:
Usługi pocztowe i kurierskie – CPV 64100000-7
Usługi pocztowe – CPV 64110000-0
Usługi pocztowe dotyczące listów – CPV 64112000-4
Usługi pocztowe dotyczące paczek – CPV 64113000-1
PRZESYŁKA NIEREJESTROWANA KRAJOWA EKONOMICZNA:
•
DO 500 G - 12000 SZT.
•
DO 1000 G - 27500 SZT.
•
DO 2000 G - 800 SZT.
PRZESYŁKA NIEREJESTROWANA KRAJOWA PRIORYTETOWA:
•
DO 500 G - 2400 SZT.
•
DO 1000 G - 4000 SZT.
•
DO 2000 G - 500 SZT.
PRZESYŁKA POLECONA KRAJOWA EKONOMICZNA:
•
DO 500 G - 1200 SZT.
•
DO 1000 G - 4000 SZT.
•
DO 2000 G - 500 SZT.
PRZESYŁKA POLECONA KRAJOWA PRIORYTETOWA:
•
DO 500 G - 600 SZT.
•
DO 1000 G - 800 SZT.
•
DO 2000 G - 550 SZT.
PACZKA POCZTOWA EKONOMICZNA:
•
DO 1 KG - 20 SZT.

PONAD 1 KG DO 2 KG - 25 SZT.
PONAD 2 KG DO 5 KG - 25 SZT.
PONAD 5 KG DO 10 KG - 25 SZT.
PACZKA POCZTOWA PRIORYTETOWA:
•
DO 1 KG - 10 SZT.
•
PONAD 1 KG DO 2 KG - 10 SZT.
•
PONAD 2 KG DO 5 KG - 10 SZT.
•
PONAD 5 KG DO 10 KG - 10 SZT.
ZWROT DO NADAWCY PRZESYŁKI POLECONEJ EKONOMICZNEJ:
•
DO 500 G - 300 SZT.
•
DO 1000 G - 50 SZT.
•
DO 2000 G - 20 SZT.
ZWROT DO NADAWCY PRZESYŁKI POLECONEJ PRIORYTETOWEJ:
•
DO 500 G - 20 SZT.
•
DO 1000 G - 10 SZT.
•
DO 2000 G - 5 SZT.
ZNACZEK DLA PRZESYŁKI ZWYKŁEJ KRAJOWEJ EKONOMICZNEJ O WADZE DO 500 G - 36000 SZT.
USŁUGA ZWROTNEGO POTWIERDZENIA ODBIORU DLA PRZESYŁEK REJESTROWANYCH - 2000 SZT.
USŁUGA KURIERSKA – PACZKA POCZTOWA O WADZE DO 30 KG - 10 SZT.
ODBIÓR PRZESYŁEK LISTOWYCH I PACZEK POCZTOWYCH Z SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO W DNIACH OD
PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU - 36 MIESIĘCY
•
•
•

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
od 1 stycznia 2020 r. do 31.12.2022 r.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
Wraz z ofertą (wypełniony formularz cenowy) wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:
1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania,
3 Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom,
4 Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO,
5 Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z rozdziałem II, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495, 2005),
6 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
7 Istnieje konieczność załączenia do oferty pełnomocnictwa – w przypadku podpisania oferty przez
pełnomocnika.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ:
1. Wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie
za pomocą poczty i faksem – za zwrotnymi potwierdzeniami odbioru.
2. Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest
mjr Krystian Sitkowski , Numer telefonu: 041-331-40-91 wew. 322.
KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Cena (60%) – sposób liczenia punktacji w kryterium:
cena najniższa / cena oferty badanej * 60% * 100 = liczba punktów w kryterium.
2. Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (40%)
Wykonawca określi w formularzu cenowym procentową ilość pracowników zatrudnionych na umowę

o pracę (według stanu na dzień 30 listopada 2019r.), zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę rozumiana jest jako ilość pracowników
(w ujęciu procentowym), którzy będą zatrudnieni bezpośrednio przy realizacji przedmiotu zamówienia,
spośród wszystkich pracowników zatrudnionych do jego realizacji.
Sposób liczenia punktacji w kryterium:
liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę wynosząca 55% -10pkt
liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę mieszcząca się w przedziale 56% -70% - 20pkt
liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę mieszcząca się w przedziale 71%-85% - 30pkt
liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę mieszcząca się w przedziale 86%-100%-40pkt
Jeżeli wykonawca określi liczbę pracowników na poziomie 0%, poniżej 55% lub nie określi jej w ogóle,
to liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „liczba pracowników zatrudnionych na umowę
o pracę” wyniesie 0.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy określono w p. 12 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Miejsce składania ofert: Areszt Śledczy ul. Zagnańska 155, 25-563 Kielce, sekretariat I piętro (budynek
administracji),
Termin składania ofert: 10 grudnia 2019 r. do godz. 12:00,
Miejsce otwarcia ofert: Areszt Śledczy ul. Zagnańska 155, 25-563 Kielce,
Termin otwarcia ofert: 10 grudnia 2019 r. godz. 12:15.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
INFORMACJE DODATKOWE:
klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Areszt Śledczy z siedzibą w Kielcach przy ul.
Zagnańskiej 155, 25-563 Kielce;

inspektorem ochrony danych osobowych w Areszcie Śledczym w Kielcach jest mjr Piotr Feigel, e-mail:
piotr.feigel@sw.gov.pl, tel. 041 331 40 91 wew. 306*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W
OBROCIE KRAJOWYM dla Aresztu Śledczego w Kielcach, nr sprawy: DKW.2232.8.2019;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:
•
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
•
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
•
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:
•
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
•
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
•
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
•

______________________

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*

