
 
Warszawa, dnia 23 listopada 2016 r. 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE  

 
na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez operatora pocztowego, 

w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych 
zwrotów, w rozumieniu przepisów ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe  

(Dz. U. z 2016, poz. 1113 z późn. zm.), oraz usługi odbioru przesyłek na rzecz Skarbu Państwa – 
Urzędu Transportu Kolejowego 

nr postępowania: BAF-251-827/2016 
 

I. Informacje ogólne:  

 
Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, 
której celem jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie powszechnych usług pocztowych wraz z usługą 
odbioru przesyłek na rzecz Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

II. Nazwa i adres Zamawiającego:  

 
Urząd Transportu Kolejowego 
Al. Jerozolimskie 134 
02-305 Warszawa 
tel.: 22 749 14 00 
fax: 22 749 14 01 
e-mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl 
www.utk.gov.pl 
NIP 5262695081 REGON 015481433 
 

III. Podstawa prawna: 

 
Postępowanie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.)- Dział III, Rozdział 6, art. 138o- wartość szacunkowa zamówienia 
jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro. 

 

IV. Przedmiot zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez 

operatora pocztowego, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz 
ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu przepisów ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe  
(Dz. U. z 2016, poz. 1113 z późn. zm.), jak również usługa odbioru przesyłek z lokalizacji Zamawiającego, 
na rzecz Skarbu Państwa – Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz Oddziałów Terenowych: 

a) Urząd Transportu Kolejowego – Centrala oraz Oddział Terenowy w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 
02-305 Warszawa; 

b) Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin; 
c) Oddział Terenowy w Krakowie, Rondo Mogilskie 1,31-516 Kraków; 
d) Oddział Terenowy w Katowicach, ul. Staromiejska 13A,40-013 Katowice; 
e) Oddział Terenowy w Gdańsku, ul. Strzelecka 7B,80-803 Gdańsk;  
f) Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Św. Antoniego 7,50-073 Wrocław; 
g) Oddział Terenowy w Poznaniu, ul. Górecka 1,60-201 Poznań. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, 
zwanego dalej „Ogłoszeniem”. 

3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 64110000-0 Usługi pocztowe 
          64100000-7 Usługi pocztowe i kurierskie 
          64112000-4 Usługi pocztowe dot. listów 
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4. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w:  

1) szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia),  

2) istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia). 

5. Rodzaje i liczbę przesyłek określa formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia). Określone 

w formularzu cenowym rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec 

zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę, oświadczając tym 

samym, że nie będzie dochodził z tego tytułu roszczeń. Do kalkulacji liczby nadawanych przesyłek 

w terminie realizacji zamówienia, określonych w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjął średnie roczne 

liczby przesyłek każdego rodzaju, z tym że Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecania na podstawie 

umowy będącej przedmiotem niniejszego postępowania usług w innej ilości danego rodzaju przesyłek 

wskazanych w formularzu cenowym, bez zwiększenia jednak kwoty wynagrodzenia łącznego. Faktyczne 

ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych średnich ilości.  

6. Wykonawca w całym okresie trwania umowy zobowiązany jest dysponować co najmniej 2 placówkami 

nadawczymi i odbiorczymi w miastach odpowiadających lokalizacjom Zamawiającego, wymienionym 

w pkt. IV.1 Ogłoszenia.  

7. Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w realizacji zamówienia zatrudniona 

była na podstawie stosunku pracy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu pracy 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) lub na podstawie umowy cywilnoprawnej w wymiarze czasu pracy – minimum 

0,5 etatu, co najmniej 1 osoba bezrobotna (osoba spełniająca przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 z ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, z późn. 

zm.). 

V. Termin realizacji zamówienia:  

 
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację 
przedmiotu zamówienia wynikającej z umowy, w zależności, które z wymienionych zdarzeń nastąpi 
wcześniej. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu: 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, dotyczące: 
1.1. posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika  

to z odrębnych przepisów: 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że został wpisany do prowadzonego przez 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, rejestru operatorów pocztowych, co uprawnia  
go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności pocztowej zgodnie z art. 6 ust. 1 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016, poz. 1113 z późn. zm.). 
 
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe 
wymaganie musi spełniać ten z Wykonawców, który odpowiedzialny będzie za wykonanie zakresu prac, 
które wymagają posiadania ww. uprawnień. 

 Zamawiający nie dopuszcza polegania przez Wykonawcę na uprawnieniach podmiotu trzeciego. 
 

1.2. posiadania zdolności zawodowej (doświadczenia): 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie  
w ramach wykonanych lub wykonywanych usług, wykonał co najmniej 2 (dwie) usługi polegające  
na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, 
przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych, o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto 
każda. 



 
 

postępowanie nr BAF-251-827/2016 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”  
w oparciu o wymagane w Ogłoszeniu dokumenty, wykazy i oświadczenia. Z treści załączonych dokumentów, 
wykazów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia wymagane w Ogłoszeniu 
warunki udziału w postępowaniu. Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków 
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać  
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takim 
przypadku musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania  
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika  
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy odpowiednie dla Wykonawcy. 

 

VII. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty: 

 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę sporządza się w języku polskim, w formie pisemnej, przy użyciu formularza ofertowego stanowiącego 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia, na adres: Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 
Warszawa (XII p.). 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez Wykonawcę.  

4. Do oferty należy dołączyć: 
a. Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 2. 
b. Oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia. 
c. Wykaz usług potwierdzających spełnienie warunków określonych w pkt. VI ust. 1 stanowi  

Załącznik nr 4. 
d. Oświadczenie Wykonawcy o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2016, poz. 1113 z późn. zm.), 

e. zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia, określające precyzyjnie zakres udostępnianych zasobów – w sytuacji gdy 
Wykonawca polega na zasobach podmiotów trzecich. 

5. Oferta wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę powinna być podpisana przez 
osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których 
upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się aby Wykonawca 
dołączył do oferty skan oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii pełnomocnictwa. 

6. Zamawiający zaleca, by składając ofertę wykorzystać do tego celu dwie koperty: jedną do zabezpieczenia 
oferty przed dostępem do jej treści, drugą do przesłania zabezpieczonej oferty. Zastosowanie dwóch kopert 
zwiększy ochronę oferty przed przypadkowym otwarciem i zapoznaniem się z jej treścią. 
Stosując powyższe zalecenia, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia koperty. Koperta powinna być oznaczona jak niżej: 
Wykonawca:  
(nazwa oraz adres Wykonawcy) 

Zamawiający:  
Urząd Transportu Kolejowego 
Al. Jerozolimskie 134 
02–305 Warszawa  
Wydział Logistyki i Zamówień Publicznych  
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OFERTA: 

na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez operatora pocztowego,  
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych 

zwrotów w rozumieniu przepisów ustawy z 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2016, poz. 1113 z 
późn. zm), na rzecz Skarbu Państwa – Urzędu Transportu Kolejowego. 

Sprawa BAF-251-827/2016 

NIE OTWIERAĆ! 
przed dniem 02.12.2016 r., godz. 10:30 

Tak przygotowaną ofertę należy umieścić wewnątrz koperty „transportowej” i przesłać/dostarczyć na adres 
siedziby Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty w sytuacji niezgodnego 
z powyższym sposobu opisania ofert, jak również w przypadku nienależytego jej zabezpieczenia. 

8. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

10. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji lub zastrzeżenie informacji bez wykazania powodów ich zastrzeżenia jako 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa skutkować będzie ich odtajnieniem. 

 

VIII. Miejsce oraz termin składania oferty: 

 
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.12.2016 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy  

Al. Jerozolimskie 134 w Warszawie, Kancelaria Główna, 12 piętro (w godzinach pracy Urzędu 8:15 – 16:15). 
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty  

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu, na który przypada termin składania ofert,  

o godzinie 10:30, w pok. nr 1232 
 
 

IX. Kryteria oceny oferty, tryb oceny, sposób obliczania ceny oferty: 

 
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki określone w  Ogłoszeniu. 
2. W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie należności publicznoprawne z tytułu 

obrotu przedmiotem zamówienia, wszelkie opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), a także 
wszelkie inne koszty, jakie muszą być poniesione w celu prawidłowego realizowania przedmiotu zamówienia. 

3. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc  
po przecinku. 

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
 

Lp. Kryterium Waga 

1 Cena 100 % 

 
5. Punkty w kryterium Cena zostaną obliczone na podstawie poniższego wzoru: 

 

𝐾𝐶 =
𝐶𝑁

𝐶𝐵
× 100 

gdzie: 
 
KC – liczba punktów przyznanych za kryterium ceny, 
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CN – najniższa cena brutto spośród złożonych i ważnych ofert, 
CB – cena brutto badanej oferty. 

6. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska 
najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

 

X. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.  

 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie. 
2. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym 
zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.  

3. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu 
Informacji Publicznej informację o nieudzieleniu zamówienia.  

 

XI. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest/są:  

 
1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Agata Lewandowska. 
W sprawach dotyczących procedury postępowania: Mateusz Gorta - Busz  

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelką korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
faksem, pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail zamowieniapubliczne@utk.gov.pl 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem postępowania 
określonym w Ogłoszeniu.  

 

XII. Informacje dodatkowe:  

 
1. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, 

postępowanie zostanie unieważnione.  
2. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na wzorze uzgodnionym z Wykonawcą, uwzględniającym 

postanowienia zawarte w istotnych postanowieniach umownych. 
3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.  
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, zobowiązany jest do: 
1) dostarczenia Zamawiającemu na nośniku elektronicznym aktualnego Regulaminu świadczenia usług 

Wykonawcy oraz wszystkich cenników usług pocztowych Wykonawcy. W przypadku odmiennych 
zapisów Ogłoszenia, umowy i Regulaminu wiążące dla Wykonawcy pozostają zapisy Ogłoszenia, 
umowy i załączników do nich; 

2) dostarczenia na nośniku elektronicznym listy wszystkich placówek, będących w dyspozycji Wykonawcy, 
których mowa w pkt IV.6 Ogłoszenia; 

3) dostarczenia Zamawiającemu listy osób/osoby, które będą sprawować nadzór nad realizacją umowy 
po stronie Wykonawcy. 

 

XIII. Załączniki: 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia. 
2. Formularz Ofertowy.  
3. Wzór oświadczenia Wykonawcy. 
4. Wzór wykazu wykonanych/wykonywanych usług. 
5. Istotne postanowienia umowne. 
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