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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:580226-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi pocztowe dotyczące paczek
2022/S 204-580226

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Krajowy numer identyfikacyjny: 000332251
Adres pocztowy: al. Niepodległości 188/192
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Winiarczyk
E-mail: bgpz5222@uprp.gov.pl 
Tel.:  +48 225790637
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uprp.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://zamowienia-uprp.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ochrona własności przemysłowej

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługi pocztowe w okresie od 1.01.2023 do 31.12.2024
Numer referencyjny: BG-PZ.211.52.2022

II.1.2) Główny kod CPV
64113000 Usługi pocztowe dotyczące paczek

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Operatora na rzecz Zamawiającego usług pocztowych 
w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 
pocztowych, paczek pocztowych
oraz ewentualnych ich zwrotów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 875 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Patentowego RP w zakresie 
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i paczek pocztowych w obrocie krajowym i 
zagranicznym oraz zwrotów do nadawcy
po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, a w szczególności przesyłek listowych: 
ekonomicznych, priorytetowych, poleconych, poleconych priorytetowych, poleconych z potwierdzeniem odbioru, 
poleconych priorytetowych z potwierdzeniem odbioru, paczek pocztowych krajowych i zagranicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość elektronicznego śledzenia przesyłek rejestrowych / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 875 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Zamawiający nie wyznacza warunków szczegółowych udziału w postępowaniu
Zamawiający przewiduje uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny) zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie, 
o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć na formularzu jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w 
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym 
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
Wymagana forma oświadczenia, o którym mowa powyżej: Oświadczenie składane jest pod rygorem 
nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków dotyczących:
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
sytuacji ekonomicznej lub finansowej
zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ustawy Pzp: Z postępowania o udzielenie zamówienia 
Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp: 1) który w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co 
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków 
dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt.8) ustawy Pzp); 2) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt. 10) ustawy Pzp).
Zamawiający wykluczy Wykonawcę (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 
10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych - na potwierdzenie 
braku podstaw do wykluczenia:
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy Pzp - sporządzona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, dotycząca orzeczenia 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzona nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed jej złożeniem;
3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wnioskuo
4 / 5
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ);
4. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie 
Zamówienia w zakresie:
1) art. 108 ust. 1 pkt.3),
2) art. 108 ust. 1 pkt. 4) dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 
zapobiegawczego,
3) art. 108 ust. 1 pkt. 5) dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,
4) art. 108 ust. 1 pkt. 6),
5) art. 109 ust. 1 pkt. 8),
6) art. 109 ust. 1 pkt. 10)
oraz
7) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego 
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/11/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Platforma zakupowa pod adresem https://zamowienia-uprp.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie 
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie:
a. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/10/2022
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