Numer sprawy: ZZP.261.S.11.2018

Kraków, 28.08.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług kurierskich krajowych i
zagranicznych.
1.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie,

wpisanym do Rejestru Instytucji
Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 92/2016,
nr NIP: -6762502246, REGON: 363717113, adres strony internetowej: www.pwm.com.pl, tel.
12 422 40 44 faks: 12 422 01 74.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
(PWM) usług kurierskich krajowych i zagranicznych w obiektach Polskiego Wydawnictwa
Muzycznego tj. w siedzibie PWM w Krakowie (al. Krasińskiego 11a, 31-111) oraz w oddziale
PWM w Warszawie (ul. Fredry 9, 00-097). Usługa będzie polegała na odbiorze i doręczaniu
przesyłek. Usługa dotyczy wysyłki z siedziby/oddziału Zamawiającego, jak również dostawy
przesyłki do Zamawiającego ze wskazanego miejsca na wskazany przez Zamawiającego adres.
Wymagane jest dostarczenie przesyłki pod podany adres, nie zaś do najbliższego punktu
odbioru.
Wykonawca zapewnia elektroniczny system do rejestracji i nadawania przesyłek.
Wykonawca zapewnia listy przewozowe oraz materiały eksploatacyjne do druku adresowych
etykiet samoprzylepnych po zawarciu Umowy , w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
W formularzu cenowym określone są szacowane ilości przesyłek w okresie trwania umowy.
Rozliczenia będą następować w oparciu o ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę
Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązany w okresie trwania umowy do wyczerpania
swoimi zleceniami podanej kwoty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wysyłania przesyłek nie określonych w formularzu
cenowym. Usługi takie będą realizowane w oparciu o aktualny cennik i regulamin
Wykonawcy. Powyższe nie będzie skutkowało zwiększeniem górnej granicy zobowiązania, na
którą będzie opiewać umowa.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu comiesięczny raport dostarczonych przesyłek
zawierający w szczególności: adres odbiorcy, datę odbioru, koszt przesyłki, wagę przesyłki.
Raport będzie stanowił postawę wystawienia faktury.
Wykonawca gwarantuje ubezpieczenie:
a) w zakresie części 1,2,3 - wszystkich przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym na
wypadek zniszczenia, ubytku lub utraty w transporcie do wysokości zgodnej z
Regulaminem świadczenia usług Wykonawcy. Opłata za ubezpieczenie powinna być już
wliczona do opłaty za nadanie przesyłki.
b) w zakresie części nr 4 - wszystkich przesyłek w obrocie krajowym na wypadek
zniszczenia, ubytku lub utraty w transporcie do kwoty 30 tyś zł a w obrocie zagranicznym
wg wartości zadeklarowanej do przesyłki. Opłata za ubezpieczenie powinna być już
wliczona do opłaty za nadanie przesyłki.
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c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość doubezpieczenia przesyłki do kwoty
100 000,00 PLN
2.9. Płatności będą następować w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury.
2.10.
W cenie oferty Wykonawca jest zobowiązany ująć wszelkie koszty i opłaty, takie jak
opłata paliwowa, przy czym do wypełnienia formularza asortymentowo – cenowego należy
przyjąć opłatę na dzień otwarcia ofert.
2.11.
Odbiór przesyłek będzie następował:
a) W zakresie części nr 1,2,3 – z siedziby Zamawiającego , przy al. Krasińskiego 11a w
Krakowie, codziennie w dni robocze, w godz. 14:00-17:00
b) W zakresie części 4 – z oddziału Zamawiającego, przy ul. A. Fredry 8 w Warszawie,
codziennie w dni robocze (pn. – pt.), w godz. 14:00-15:00
2.12.
Wykonawca zapewnia odprawę celną przesyłek wysyłanych poza Unię Europejską.
Opłata za odprawę powinna być już wliczona w koszt przesyłki.
2.13.
W zakresie części 1,2,3 Wykonawca zapewnia:
W zakresie części 1
a) możliwość śledzenia przesyłek wg numeru nadawczego oraz możliwość automatycznego
przesłania linku do śledzenia przesyłki do klienta;
b) możliwość raportowania przesyłek z wyszczególnieniem adresu przesyłki, daty nadania,
wagi przesyłki, ceny jednostkowej i rabatu;
c) system do obsługi wysyłek obejmujący program do wystawiania listów przewozowych,
możliwość importu danych adresowych z programu handlowego Sage, udostępnienie
drukarki do listów przewozowych ( jeśli ich nadrukowanie jest konieczne)
d) możliwość zmiany adresu dostawy przez klienta, już po wysłaniu przesyłki
2.14.

Przedmiot zamówienia jest podzielony na części:
a) część 1 – Sukcesywne świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług
kurierskich krajowych na potrzeby siedziby Zamawiającego przy al. Krasińskiego 11 a,
31- 111 w Krakowie
b) część 2 – Sukcesywne Świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
usług kurierskich zagranicznych na terytorium Europy na potrzeby siedziby
Zamawiającego przy al. Krasińskiego 11a, 31-111 w Krakowie;
c) część 3 – Sukcesywne Świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
usług kurierskich zagranicznych do krajów Ameryki Północnej, Japonii Chin,
Hongkongu i innych krajów poza UE na potrzeby siedziby Zamawiającego przy al.
Krasińskiego 11a, 31-111 w Krakowie;
d) część 4 – Sukcesywne świadczenie usług kurierskich krajowych i zagranicznych na
potrzeby oddziału Zamawiającego przy ul. Fredry 9, 00-097 w Warszawie.
Zamawiający dopuszcza składania ofert oddzielnie na wybrane części.
2.15.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 64120000-3 Usługi kurierskie
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3.
3.1.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane:
a) dla zadania 1: przez okres 24 miesięcy od zawarcia umowy ( maksymalny czas doręczenia
przesyłki do 3 dni roboczych)
b) dla zadania 2: przez okres 24 miesięcy od zawarci umowy (maksymalny czas doręczenia
przesyłki do 5 dni roboczych)
c) Dla zadania nr 3: przez okres 24 miesięcy od zawarcia umowy ( maksymalny czas doręczenia
przesyłki do 7 dni roboczych)
d) Dla zadania nr 4: przez okres 24 miesięcy od zawarcia umowy ( terminy doręczeń przesyłek
stanową kryterium oceny ofert w zakresie tego zadania)

4.
4.1.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który:


5.
5.1.

5.2.
5.3.
6.
6.1.

posiada aktualne uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą poprzez posiadanie wpisu do
rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe.

PRZYPADKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
Z postępowania o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego ogłoszenia
wyklucza się Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz
24 ust 5 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia wykonawców zostanie dokonana w oparciu o
dokumenty, o których mowa w punkcie 7.1. lit. c)-d) ogłoszenia.
KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
Część 1,2,3
l.p.
1

NAZWA KRYTERIUM
Cena oferty brutto

WAGA
100%

A. Cena oferty brutto -100%
Ocena ofert w tym kryterium zostanie określona w oparciu o wzór :
Vxc= (Cn / Cx) x 100% x100 gdzie :
Vxc – ilość punktów za cenę brutto proponowaną w ofercie badanej
Cn – najniższa cena brutto spośród badanych ofert;
Cx – cena brutto w ofercie badanej.
1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt.
Maksymalną liczbę punktów – 100 pkt. otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałe oferty
otrzymają punkty przy zastosowaniu powyższego wzoru.
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Część 4
A. Cena oferty brutto -60%
Ocena ofert w tym kryterium zostanie określona w oparciu o wzór :
Vxc= (Cn / Cx) x 60% x100 gdzie :
Vxc – ilość punktów za cenę brutto proponowaną w ofercie badanej
Cn – najniższa cena brutto spośród badanych ofert;
Cx – cena brutto w ofercie badanej.
1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt.
Maksymalną liczbę punktów – 60 pkt. otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałe oferty
otrzymają punkty przy zastosowaniu powyższego wzoru.
B. Termin dostawy ( w dniach roboczych) – 25 pkt
Podkryteria
Termin dostawy przesyłki w kraju
- 1 dn. - 5 pkt
- 2 dn. - 2pkt
- 3 dn. - 1 pkt
- 4 dn. i więcej – 0 pkt
(zamawiający wymaga realizacji dostawy przesyłki w kraju w terminie max. 5 dni)

Termin dostawy przesyłki lotniczej do krajów Europy
-0 do 2 dn. - 5pkt
- 3 dn. - 2pkt
- 4 dn. i więcej – 0 –pkt
(zamawiający wymaga realizacji dostawy przesyłki lotniczej do krajów Europy w terminie max.
5 dni)
Termin dostawy przesyłki lotniczej poza UE ( głównie do USA i Japonii)
- 0 - 4 dn. - 5pkt
- od 5 dn. do 6 dn. – 2 pkt
- 7 dn. –1pkt
- 8 dn. i więcej – 0 pkt
(zamawiający wymaga realizacji dostawy przesyłki lotniczej poza UE w terminie max. 10 dni)
Termin dostawy przesyłki drogowej do krajów Europy
- 0 - 3 dn. - 5pkt
- od 4 dn. do 5dn. - 2 pkt
- od 6 dn. do 7dn. - 1 pkt
- od 8 dn. i więcej. - 0 pkt
(zamawiający wymaga realizacji dostawy przesyłki drogowej do krajów Europy w terminie max.
10 dni)
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Termin dostawy przesyłki drogowo-lotniczej poza UE ( głównie do USA i Japonii )
- 0 - 6 dn. - 5pkt
- od 7 dn. do 8 dn. - 2 pkt
- od 9 dn. - do 10dn. -1 pkt
- od 11 i więcej. – 0 pkt
(zamawiający wymaga realizacji dostawy przesyłki drogowo – lotniczej poza UE /głownie do
USA i Japonii/ w terminie max. 12 dni)

C. Usługi dodatkowe – max. 15pkt
1. Śledzenie przesyłek wg numeru nadawczego zarówno w kraju jak i za granicą --możliwość
automatycznego przesłania linku do śledzenia przesyłki do klienta- 3 pkt
2. Raportowanie przesyłek -elektroniczny raport z wyszczególnieniem adresu przesyłki, daty
nadania, wagi przesyłki, ceny jednostkowej i rabatu – 3 pkt
3. System do obsługi wysyłek
- program do wystawiania listów przewozowych,- 5 pkt
- możliwość eksportu danych adresowych z programu handlowego - 4 pkt

Suma punktów uzyskanych w obu kryteriach stanowi podstawę porównania ofert.
Maksymalnie w powyższych kryteriach można otrzymać 100 pkt.
6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w
niniejszym ogłoszeniu oraz: ma najniższą cenę (dotyczy zadania 1.2,3) lub uzyska największą
liczbę punktów (suma punktów uzyskanych w kryteriach cena, termin realizacji i usługi
dodatkowe – dotyczy zadania nr 4).
W ofercie należy podać cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem
wartości netto i brutto, ceny jednostkowej, oraz stawki i kwoty podatku VAT, zgodnie z
„wzorem formularza oferty” (załączniki nr 4.1 – 4.4 do ogłoszenia).
Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w niniejszym
ogłoszeniu oraz załącznikach do ogłoszenia i powinna obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami
prawa wykonania przedmiotu zamówienia.

7.
7.1.
a)
b)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie:
Formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia;
Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania
wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy); Pełnomocnictwo składane w
ofercie powinno mieć postać oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii.
c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do ogłoszenia;
5z7

d) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
e) Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wpisu do rejestru operatorów pocztowych
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, o której mowa w pkt. 4.1 ogłoszenia;
7.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
obowiązany jest zamieścić informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w
pkt 7.1. lit c) ogłoszenia oraz przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o
których mowa w pkt 7.1. d)
7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców,
oświadczenie oraz dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit. c) – d) składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. a) i c), musza być złożone w oryginale.
7.5. Oferty można składać wyłącznie w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona w języku
polskim. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.6. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane) w sposób
uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie). Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i
trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
7.7. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Al. Krasińskiego 11 a
31-111 Kraków
Oferta na:
„Świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług kurierskich krajowych i
zagranicznych” Część nr………………”

7.8.
7.9.
7.10.

7.11.

7.12.
7.13.
7.14.

numer referencyjny nadany sprawie: ZZP.261.S.11.2018
Nie otwierać przed 31.08.2018 r. godz. 11.30
Zamawiający nie odpowiada za pominięcie lub otworzenie przed terminem oferty złożonej w
opakowaniu nieoznaczonym lub oznaczonym niezgodnie z pkt 7.6 – 7.7.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać
wszystkim zasadom niniejszego ogłoszenia, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem
ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.
Wycofania oferty dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony Zamawiającemu przed
upływem terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego
reprezentowania. Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem
terminu składania ofert.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
Oferty niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, zostaną odrzucone.
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8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

9.
9.1.
9.2.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać na adres: Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31-111
Kraków, Sekretariat (pok. 107).
Termin składania ofert: do dnia 31.08.2018 r. godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje publicznego
otwarcia ofert.
Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy.
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
INFORMACJE KONTAKTOWE
Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Polskie Wydawnictwo Muzyczne al.
Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków
Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail:
zamowienia_publiczne@pwm.com.pl

10.
INFORMACJE DODATKOWE
10.1. Zamawiający, przewiduje w niniejszym postępowaniu, możliwość dokonania najpierw oceny
ofert, a następnie zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykaz załączników:
1) Formularz oferty (wzór) - załącznik nr 1
2) Wzór umowy – załącznik nr 2
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) – załącznik nr 3
4)Formularze asortymentowo – cenowe – załączniki nr 4.1 – 4.4
Wszystkie wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część ogłoszenia.

Zatwierdził:
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