
  

Dębica: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Sądu Rejonowego w Dębicy, ul. Słoneczna 3.
Numer ogłoszenia: 421392 - 2009; data zamieszczenia: 08.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy , ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica, woj. podkarpackie, tel. 0-14
6827361, 6907609, faks 0-14 6827361 w. 200.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby
Sądu Rejonowego w Dębicy, ul. Słoneczna 3..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług pocztowych na potrzeby Sądu Rejonowego w Dębicy w zakresie odbierania,
przemieszczania i doręczania z budynku tut. Sądu do Adresata przesyłek pocztowych, w tym paczek, o
wadze ponad 50 gram oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym ( obszar
Europy ), przez cały okres trwania umowy. Poszczególne rodzaje przesyłek określa formularz cenowy
stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
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warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, czyli: a) Posiadający uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień, tj: -Aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej udzielonej przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z godnie z art. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r.
Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zm). b) Posiadający niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj: - Wykonawca
musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie realizował lub
realizuje należycie 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto. Pod pojęciem usług
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia
Zamawiający rozumie świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla przesyłek o wadze
powyżej 50g. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia, nie
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w
punkcie VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww.
warunki Wykonawca spełnił..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie Wykonawcy o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych - wg wzoru określonego załącznikiem nr 3 do SIWZ ( wymagana forma dokumentu -
oryginał); 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem składania ofert ( wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ). 3. aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności
pocztowej udzielonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z godnie z art. 6 ustawy z
dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zm) (
wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę ). 4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5. aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6. wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich
trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie - wg
wzoru określonego załącznikiem nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.debica.sr.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy,ul.
Słoneczna 3, 39 - 200 Dębica, pokój nr 109..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2009
godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy,ul. Słoneczna 3,39 - 200 Dębica, pokój nr 109.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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