
 

PROKURATURA OKRĘGOWA 

ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra 

 

Zielona Góra, …… grudnia 2010r. 

 

 

 

Numer sprawy: VII.G.211/10/10 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na 

potrzeby Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz jednostek jej 

podległych, nr sprawy VII.G. 211/10/10. 

 

1. Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42. 

2. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony. 

3. Osoba upowaŜniona do kontaktów z Wykonawcami: 

Stanowisko Kierownik  
Działu Administracyjno-Gospodarczego 
Wydziału VII BudŜetowo-Administracyjnego 
Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze 

Imię i nazwisko            Robert Wanatko    
tel. 068 3291781, fax 068 3291713 

e-mail: rwanatko@zielona-gora.po.gov.pl 

Stanowisko Inspektor 

Imię i nazwisko            Małgorzata Jasińska 
tel. 068 3291860, fax 068 3291713 

e-mail: mjasinska@zielona-gora.po.gov.pl 
od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1400 

 

4. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

a) forma elektroniczna: strona internetowa: www.zielona-gora.po.gov.pl, 

b) na wniosek Wykonawcy forma pisemna: w siedzibie Zamawiającego (adres 

jak w pkt 1),  

c) za SIWZ w formie pisemnej Zamawiający nie pobiera opłaty. 

5. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  
i zagranicznym przez Wykonawcę na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Zielonej 
Górze i podległych jej prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego w zakresie 
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze 
powyŜej 50g oraz ewentualnych ich zwrotów. 

 

6. Zakres czynności: 

a) Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się:  
- przesyłki listowe nierejestrowane krajowe i zagraniczne o wadze powyŜej 50 g,  
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- przesyłki listowe rejestrowane nadane i doręczane za pokwitowaniem lub  
z potwierdzeniem odbioru o wadze powyŜej 50 g krajowe i zagraniczne, 
- paczki pocztowe krajowe i zagraniczne,  
- przesyłki rejestrowane zawierające rzeczy (przesyłki pocztowe przyjmowane na 
warunkach szczególnych, których przesłanie nie jest zabronione) 
z uwzględnieniem podziału na przesyłki ekonomiczne i priorytetowe oraz 
gabarytów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 
2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych 
(Dz.U. Nr 5, poz. 34 z późn. zm.). 

b) Usługa pocztowa obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek 
pocztowych o masie powyŜej 50 g oraz ich ewentualne zwroty świadczone przez 5 
dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).  

c) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w celu zapewnienia jakości świadczonej 
usługi posiadał sieć punktów doręczeń przesyłek na terenie działania kaŜdej  
z jednostek prokuratury.  Poprzez „sieć punktów doręczeń” rozumie się placówki 
Wykonawcy na terenie działania kaŜdej z jednostek prokuratury. 

d) Wykaz siedzib jednostek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Zielonej 
Górze: 

a) Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42 
b) Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42, 
c) Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 38, 
d) Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie, ul. Poznańska 10, 
e) Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10L, 
f) Prokuratura Rejonowa w śarach, ul. Górnośląska 17, 
g) Prokuratura Rejonowa w śaganiu, ul. Dworcowa 57, 
h) Prokuratura Rejonowa we Wschowie, ul. Garbarska 11. 

e) Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki do siedzib Zamawiającego 
kaŜdego dnia roboczego, zgodnie z ustawą Prawo pocztowe oraz innymi 
obowiązującymi przepisami pocztowymi.  

f) Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie musi być realizowane zgodne  
z obowiązującymi przepisami pocztowymi oraz ustawą Prawo pocztowe. 

g) Przesyłki pocztowe muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu ich nadania przez 
Zamawiającego. 

h) Realizacja przedmiotowej usługi odbywać się będzie na podstawie właściwie 
przygotowanych przez Zamawiającego przesyłek, uporządkowanych według 
kategorii rodzajowej i wagowej, do nadania.  

i) Przesyłki rejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu nadanych przesyłek 
poleconych, wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu 
doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz.U. Nr 190 
poz. 1277) oraz wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U. nr 108 
poz. 1022). 

j) W przypadku przesyłek, które nie są rejestrowane — ilość i waga przyjętych lub 
zwróconych przesyłek, stwierdzona będzie na podstawie zestawienia nadanych lub 
zwróconych przesyłek, sporządzonego przez Zamawiającego i potwierdzonego 
przez placówkę Wykonawcy.  

k) Wykazy nadanych przesyłek poleconych o których mowa w pkt. 6i i 6j niniejszego 
ogłoszenia będą sporządzane w dwóch egzemplarzach po jednym dla 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

l) Zamawiający umieszcza na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacje 
jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę jednocześnie określając rodzaj 
przesyłki oraz pełną nazwę i adres zwrotny nadawcy.  

m) Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez 
adresata potwierdzenie odbioru przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłki, 
zgodnie z ustawą Prawo pocztowe oraz z innymi obowiązującymi przepisami 
pocztowymi. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy 
pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, 
miejsca gdzie adresat moŜe odebrać przesyłkę w terminie 7 kolejnych dni, licząc 
od dnia następnego po dniu zostawienia zawiadomienia u adresata. JeŜeli adresat 
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nie zgłosi się po odbiór przesyłki w w/w terminie Wykonawca sporządza powtórne 
zawiadomienie o moŜliwości jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie 
terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana jest Zamawiającemu wraz  
z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. 

n) Wykonawca zobowiązuje się doręczyć przesyłki listowe krajowe przyjęte do 
przemieszczenia i doręczenia, zgodnie z ustawą Prawo pocztowe oraz innymi 
obowiązującymi przepisami pocztowym. 

o) Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uwaŜa się za niewykonaną 
jeŜeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej 
doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania.  

p) Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający moŜe zgłosić do 
Wykonawcy po upływie 14 dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później 
jednak niŜ 12 miesięcy od ich nadania. Termin udzielenia odpowiedzi na 
reklamację nie moŜe przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

q) Szacunkowe dane dotyczące nadawania przez Zamawiającego przesyłek 
pocztowych od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2013 r. zawiera Formularz 
cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 

r) Dane o planowanej ilości przesyłek pocztowych w obrocie krajowym  
i zagranicznym mają charakter szacunkowy, stanowią element niezbędny słuŜący 
wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego 
zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach. 

s) Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Do dnia 10-go 
kaŜdego miesiąca Wykonawca dostarczy fakturę VAT wraz ze specyfikacją 
wykonanych usług oddzielnie dla kaŜdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego. 

t) Podstawą obliczenia naleŜności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane 
lub zwrócone z powodu braku moŜliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, 
potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub 
zwrotów, przy czym obowiązywać będą ceny jednostkowe podane w Formularzu 
ofertowym, a w przypadku ich zmiany zgodnie z dokumentem zatwierdzającym te 
zmiany. 

 
7. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

64 11 00 00-0 Usługi pocztowe  

64 11 20 00-4 Usługi pocztowe dotyczące listów   

64 11 30 00-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek  

 

8. Termin wykonania zamówienia: 36 miesiące od daty podpisania umowy. 

 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających 

do zamówienia podstawowego. 

 

11. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału  
w postępowaniu oraz niepodległa wykluczeniu na podstawie art.24 ust 1 ustawy 
Pzp: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
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4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
5) złoŜą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, 

załącznikami oraz zaświadczeniami, 
6) spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz 

niniejszą specyfikacją. 
 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – 
Załącznik nr 1. 

2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – Załącznik nr 2. 
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

o zamówienie publiczne z art. 22 ust 1 Prawa zamówień publicznych  
z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 3. 

4) Parafowane przez Wykonawcę warunki istotnych dla Stron postanowień, które 
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy – Załącznika nr 6. 

5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań  
w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub 
innych dokumentów. 

 
W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Ŝąda załączenia 
do oferty następujących dokumentów: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust 1  
Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4a  
a w stosunku do osób fizycznych - Załącznik 4b. 

2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia  
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru, lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej, niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

3) Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

4) Aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5) Aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez 
Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałami 
technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty naleŜy dołączyć 
następujące dokumenty: 

1) Wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usługi oraz osób do kontaktów  
z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 5. 

2) Aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej, zgodnie z art.6 
ustawy Prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003r. (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 189 poz. 
1159 z późn. zm.). 
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Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów (Załączniki nr 

1 do nr 6). Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione. Nie dopuszcza 

się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.  

 

5. Kryteria oceny ofert:  

Cena oferty (koszt) 100 % 

 

6. Termin i miejsce składania ofert: 

28 grudnia 2010r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój 408. 

 

7. Termin związania ofertą: 30 dni. 

 

 

 Prokurator Okręgowy 

/-/ Alfred Staszak 

 

 

 

 

 

 

 


