
Ogłoszenie nr 510543612-N-2020 z dnia 15.12.2020 r.

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu: Świadczenie usług pocztowych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 30097351000000, ul. Matejki  59, 60-770  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8346184, e-mail
zamowienia@ztm.poznan.pl, faks 61 8346147.
Adres strony internetowej (url): www.ztm.poznan.pl; bip.poznan.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług pocztowych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZTM.EZ.3310.19.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych oraz odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego na terenie Polski i zagranicą obejmująca w szczególności: a)świadczeniu usług pocztowych
polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek nierejestrowanych i rejestrowanych, paczek pocztowych (oraz ich ewentualnych zwrotów)
określonych w załączniku nr 1 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia, b)odbiorze przesyłek z siedziby Zamawiającego. Warunki świadczenia usług doręczania przesyłek pocztowych oraz usług odbioru przesyłek z
siedziby Zamawiającego, stanowi załącznik nr 2 do umowy. 2.Aspekt społeczny 1) Zamawiający wymaga, by wszystkie placówki pocztowe Wykonawcy były przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych,
zgodnie z pkt VI. 7 załącznika nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia. 2) Zamawiający wymaga, by Wykonawcy zatrudniali co najmniej 5 osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426): a) Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby, o których mowa powyżej, na podstawie
umowy o pracę w wymiarze min. 1/2 etatu, b) Wykonawca zobowiązany będzie raz na kwartał do przedłożenia oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt
2) oraz o niezaleganiu z wypłatą ich wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia, c) W przypadku nieprzedłożenia oświadczenia o którym mowa w pkt b) oraz w przypadku niespełnienia wymogów w zakresie
zadeklarowanej w ofercie liczby osób niepełnosprawnych, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy. 3.Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę
Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, co najmniej 80% osób wykonujących usługi objęte przedmiotem
zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, w tym w szczególności obejmujących dostarczanie i
obsługę korespondencji w placówkach pocztowych. Sposób dokumentowania: Wykonawca zobowiązany jest raz na kwartał do przedłożenia oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osób, o
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których mowa w § 2 ust. 1 i niezaleganie z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia. W przypadku nieprzedłożenia oświadczenia, o którym mowa, w ust. 2, Zamawiający będzie miał prawo do
naliczenia kar umownych w wysokości 0,5% niewykorzystanej wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 11 umowy. 4.Zamawiający wymaga, by Wykonawca we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego, dysponował od 1 stycznia 2022 r. odpowiednią liczbą pojazdów elektrycznych lub
napędzanych gazem ziemnym, spełniając tym samym postanowienia art. 68 ust. 3 w związku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, o ile wykonanie
zamówienia wymaga użycia pojazdu samochodowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 64110000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Zamówienie na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej 750 000 euro.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 798714
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Poczta Polska Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Kod pocztowy: 00-940
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
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nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 801363.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 801363.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 801363.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/4ca312e9-80ee-4ccc-ada3-4e8a21b23374

3 z 3 15.12.2020, 07:51


