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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363099-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Warszawa: Usługi pakowania zbiorczego
2010/S 238-363099
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE
Redakcja Wojskowa z siedzibą w Warszawie
Al. Jerozolimskie 97
Do wiadomości: Dorota Sypniewska
00-909 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 226845365
E-mail: dorota.sypniewska@redakcjawojskowa.pl
Faks +48 226845503
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.polska-zbrojna.pl
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Inne usługi informacyjne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Usługi konfekcjonowania i doręczania tytułów wydawnictw Redakcji Wojskowej.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 15
Główne miejsce świadczenia usług Doręczanie przesyłek do odbiorców w kraju i za granicą zgodnie z bazą
adresową (rozdzielnikiem), uaktualnianą każdorazowo przez Zamawiającego.
Kod NUTS PL127

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usług, polegających na konfekcjonowaniu i doręczaniu przesyłek
oraz ich ewentualnych zwrotów, zawierających następujące tytuły wydawnictw Redakcji Wojskowej z siedzibą w
Warszawie, zwanej dalej Redakcją Wojskową:
a) tygodnik „Polska Zbrojna”: objętość 84 strony, z suplementem o objętości 20 stron, nakład maksymalny 10
000 egzemplarzy: 10 edycji,
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b) tygodnik „Polska Zbrojna”: objętość 84 strony, bez suplementu, nakład maksymalny 10 000 egzemplarzy: 30
edycji,
c) tygodnik „Polska Zbrojna”: objętość 68 stron, bez suplementu, nakład maksymalny 10 000 egzemplarzy: 8
edycji,
d) miesięcznik „Przegląd Wojsk Lądowych”: objętość 68 stron, nakład maksymalny 2 300 egzemplarzy: 8 edycji,
e) miesięcznik „Przegląd Wojsk Lądowych” z wklejoną płytą: objętość 68 stron, nakład maksymalny 2.300
egzemplarzy: 4 edycje,
f) miesięcznik „Przegląd Sił Powietrznych”: objętość 68 stron, nakład maksymalny 1 000 egzemplarzy: 10 edycji,
g) miesięcznik „Przegląd Sił Powietrznych” z wklejoną płytą: objętość 68 stron, nakład maksymalny 1 000
egzemplarzy: 2 edycje,
h) miesięcznik „Przegląd Morski”: objętość 68 stron, nakład maksymalny 1 100 egzemplarzy: 9 edycji,
i) miesięcznik „Przegląd Morski” z wklejoną płytą: objętość 68 stron, nakład maksymalny 1 100 egzemplarzy: 3
edycje,
j) kwartalnik „Przegląd Logistyczny”: objętość 68 stron, nakład maksymalny 1 100 egzemplarzy: 3 edycje,
k) kwartalnik „Przegląd Logistyczny” z wklejoną płytą: objętość 68 stron, nakład maksymalny 1 100
egzemplarzy: 1 edycja.
l) kwartalnik „Przegląd Żandarmerii”: objętość 52 strony, nakład maksymalny 900 egzemplarzy: 3 edycje.
m) kwartalnik „Przegląd Żandarmerii” z wklejoną płytą: objętość 52 strony, nakład maksymalny 900
egzemplarzy: 1 edycja.
2. Formaty tytułów wydawnictw Redakcji Wojskowej:
a) tygodnik „Polska Zbrojna” – zbliżony do A4 (205x285 mm),
b) miesięcznik „Przegląd Wojsk Lądowych” – zbliżony do B5 (165x235 mm),
c) miesięcznik „Przegląd Sił Powietrznych” – zbliżony do B5 (165x235 mm),
d) miesięcznik „Przegląd Morski” – zbliżony do B5 (165x235 mm),
e) kwartalnik „Przegląd Logistyczny” – zbliżony do B5 (165x235 mm),
f) kwartalnik „Przegląd Żandarmerii” – zbliżony do B5 (165x235 mm),
g) suplement – zbliżony do B5 (165x235 mm).
3. Zlecenia obejmować będą:
a) konfekcjonowanie:
— przepakowanie dostarczonego przez drukarnię nakładu każdej edycji,
— zafoliowanie albo zapakowanie w koperty lub paczki każdej edycji nakładu według bazy adresowej
(rozdzielnika) dostarczanej każdorazowo przez Zamawiającego pocztą e-mail,
— naniesienie danych odbiorcy na przesyłkę z bazy adresowej (rozdzielnika) Zamawiającego,
— naniesienie danych nadawcy na przesyłkę.
b) doręczenie określonej ilości przesyłek do odbiorców w kraju i za granicą zgodnie z bazą adresową
(rozdzielnikiem), uaktualnianą każdorazowo przez Zamawiającego.
4. Szacunkowa ilość egzemplarzy podlegająca konfekcjonowaniu i doręczaniu będzie określona w załącznikach
nr 3–8 do umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wartości
przedmiotu umowy, wynikającą w szczególności ze:
a) zmniejszenia nakładu danej edycji,
b) zmniejszenia ilości edycji,
c) innych istotnych przyczyn,
Łącznie, maksymalnie o 30 %.
Zmiany mogą następować w toku realizacji zamówienia dynamicznie, w zależności od potrzeb oraz możliwości
Zamawiającego oraz podmiotów, na rzecz których realizowane będzie zamówienie.
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5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby adresatów oraz ilości egzemplarzy w przesyłce
zgodnie z każdorazowo dostarczaną bazą adresową (rozdzielnikiem), o której mowa w pkt. 3 lit b), bez prawa
Wykonawcy do żądania z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
6. Przesyłki muszą być zaadresowane i zapakowane w taki sposób, aby dotarły z całą zawartością do
właściwych odbiorców, dokładnie pod adresy z bazy adresowej (rozdzielnika), dostarczanej każdorazowo przez
Zamawiającego pocztą e-mail. Przesyłki do różnych adresatów nie mogą być łączone, nawet jeśli są doręczane
pod ten sam adres.
7. Termin doręczenia przesyłek do wskazanych w bazie adresowej (rozdzielniku) odbiorców krajowych od
momentu przekazania ich Wykonawcy w uzgodnionym miejscu na terenie Warszawy, nie może być dłuższy
niż 6 dni kalendarzowych. Wybór sposobu doręczenia przesyłek należy do Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za opóźnienia spowodowane przez podmioty, którym zlecił dokonanie doręczenia (np. Poczta
Polska, kurier), zgodnie z art. 474 Kodeksu cywilnego.
8. Termin doręczenia przesyłek do wskazanych w bazie adresowej (rozdzielniku) odbiorców zagranicznych od
momentu przekazania ich Wykonawcy w uzgodnionym miejscu na terenie Warszawy, nie może być dłuższy
niż 9 dni kalendarzowych. Wybór sposobu doręczenia przesyłek należy do Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za opóźnienia spowodowane przez podmioty, którym zlecił dokonanie doręczenia (np. Poczta
Polska, kurier), zgodnie z art. 474 Kodeksu cywilnego.
9. W celu rozliczenia konfekcjonowania oraz doręczenia czasopism, każdorazowo po wykonaniu tygodniowego
zlecenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną przez siebie Tabelę rozliczeniową realizacji umowy
za dany tydzień.
10. W przypadku braku zastrzeżeń co do jakości usług Zamawiający podpisze Tabelę rozliczeniową realizacji
umowy za dany tydzień.
11. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi Tabela rozliczeniowa realizacji umowy za dany tydzień.
12. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie rozliczana w cyklu tygodniowym.
13. Zapłata za konfekcjonowanie i doręczenie poszczególnych edycji będzie następowała po podpisaniu przez
obie strony Tabeli rozliczeniowej realizacji umowy za dany tydzień – w terminie 30 dni od daty dostarczenia
faktury przez Wykonawcę. Tabela rozliczeniowa realizacji umowy za dany tydzień musi być dostarczona w
oryginale na adres Zamawiającego.
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79921000, 64111000, 64121200

II.1.6)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak

II.2)

CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia
Najniższa oferta 589 565,00 oraz najwyższa oferta 676 404,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 22,00

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
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Nie
IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
6/2010

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2010/S 193-294804 z dnia 5.10.2010

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1)
DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
29.11.2010
V.2)

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2

V.3)

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU
ZAMÓWIENIA
Sebastian Sas Toplogistic
ul. Skarbka z Gór 118/22
03-287 Warszawa
POLSKA
E-mail: biuro@toplogistic.pl
Tel. +48 222198321
Internet: www.toplogistic.pl
Faks +48 223018661

V.4)

INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 493 297,76 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Najniższa oferta 589 565,00 oraz najwyższa oferta 676 404,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 22,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę lat 1

V.5)

PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.2)

INFORMACJE DODATKOWE

VI.3)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
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E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700
VI.3.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań 1. Na czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony
w art. 27 ust. 2 ustawy - 10 dni.
2. Na czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 27 ust. 2 ustawy - 15 dni.
3. Na treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ
na stronie internetowej - 10 dni.
4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - 10 dni.

VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.4)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
6.12.2010
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