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Warszawa: Usługi kurierskie dla Muzeum Sztuki Nowoc zesnej w 

Warszawie  

Numer ogłoszenia: 25624 - 2011; data zamieszczenia:  18.02.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie , ul. Pańska 3, 00-124 

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 596 40 32, 596 40 00, faks 022 596 40 22. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.artmuseum.pl 

• Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące dynamicznego 

systemu zakupów:  www.artmuseum.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Muzeum. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Usługi kurierskie dla Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej w Warszawie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie przez okres trwania umowy usług kurierskich. W szczególności 

przedmiot zamówienia obejmuje: 1. transport przesyłek o zakresie wagowym: powyżej 50g do 

500kg, do krajów Europejskich, Ameryki Północnej, Japonii oraz na terenie Polski według 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ oraz tabela nr 1) 2. 

ubezpieczenie od uszkodzenia lub utraty każdej przesyłki: 2.1. dokumentowej do wartości 

odtworzenia dokumentów, tj. do kwoty 2000 zł, 2.2. paczki w ramach usługi na terenie Polski, bez 

względu na wielkość i wagę na kwotę do 500 zł 2.3. paczki w ramach usługi o zasięgu 

międzynarodowym prowadzonej transportem drogowym - równowartość 10 euro (według kursu z 

dnia szacowania szkody) za każdy 1 kg paczki. 2.4. paczki w ramach usługi o zasięgu 

międzynarodowym prowadzonej transportem lotniczym - równowartość 20 euro (według kursu z 

dnia szacowania szkody) za każdy 1 kg paczki. 3. dostarczenie Zamawiającemu opakowania na 
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każdą przesyłkę 3.1. załadunek paczki w miejscu odbioru na własny środek transportu oraz 

rozładunek w miejscu dostarczenia przesyłki. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od 

siedziby lub miejsca zamieszkania adresata przesyłki: 1. Na terenie miasta Warszawy (serwis 

miejski) czas realizacji zamówienia jednostkowego - do 3h, przy zgłoszeniu do godz. 15:00. 2. 

Serwis krajowy (na terenie Polski): a. Ekonomiczny - zgłoszenie maksymalnie do godziny 18:00, 

czas realizacji: na następny dzień roboczy do godz. 17:00 b. Ekspresowy - zgłoszenie maksymalnie 

do godziny 18:00, czas realizacji na następny dzień roboczy do godz. Gwarantowane zaznaczonej 

na liście przewozowym 09:00,10:00 lub 12:00 3. Serwis na terenie Europy: a. Ekonomiczny - 

zgłoszenie maksymalnie do godziny 18:00, czas realizacji 2-3 dni roboczych, doręczenie w ciągu 

dnia lub gwarancja godzinowa do 12:00 b. Ekspresowy - zgłoszenie maksymalnie do godziny 

17:00, czas realizacji 1-2 dni roboczych, doręczenie w ciągu dnia lub gwarancja godzinowa do 

09:00,10:00 i 12:00 4. Serwis na terenie krajów Ameryki Północnej: a. Ekonomiczny - zgłoszenie 

maksymalnie do godziny 18:00, czas realizacji 5-9 dni roboczych, doręczenie w ciągu dnia lub 

gwarancja godzinowa do 12:00 b. Ekspresowy - zgłoszenie maksymalnie do godziny 17:00, czas 

realizacji 1-2 dni roboczych, doręczenie w ciągu dnia lub gwarancja godzinowa do 09:00,10:00 i 

12:00 5. Serwis na terenie Japonii: a. Ekonomiczny - zgłoszenie maksymalnie do godziny 18:00, 

czas realizacji 5-9 dni roboczych, doręczenie w ciągu dnia lub gwarancja godzinowa do 12:00 b. 

Ekspresowy - zgłoszenie maksymalnie do godziny 17:00, czas realizacji 1-2 dni roboczych, 

doręczenie w ciągu dnia lub gwarancja godzinowa do 09:00, 10:00 i 12:00. 6. Zgłoszenia dokonane 

po wskazanych godzinach będą realizowane od następnego dnia roboczego. 7. Do krajów 

europejskich w rozumieniu niniejszej SIWZ zalicza się: a. Kraje UE; b. Norwegię; c. Islandię; d. 

Wszystkie kraje byłej Jugosławii; e. Szwajcarię; f. Białoruś; g. Ukrainę; h. Mołdawię; i. Europejską 

część Rosji (wraz z Moskwą); j. Izrael; k. Liban. 8. Do krajów Ameryki Północnej w rozumieniu 

niniejszej SIWZ zalicza się: a. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej; b. Kanadę; c. Meksyk. 9. 

Japonia oznacza terytorium Japonii.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących  

• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 

ustawy Pzp., tj. do 50% wartości zamówienia podstawowego Wykonawcy, któremu udzieli 

zamówienia w drodze niniejszego przetargu nieograniczonego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 64.10.00.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Przedstawienie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o 

braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. (załącznik nr 4 do 

SIWZ) 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna spełnienie warunku, wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawcy 

wykażą iż wykonali lub wykonują w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usługi 

pocztowe lub kurierskie o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy 

złotych brutto) Przedstawienie wykazu usług w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych lub wykonywanych w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane 

należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Przedstawienie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o 

braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. (załącznik nr 4 do 

SIWZ) 
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• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Przedstawienie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o 

braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. (załącznik nr 4 do 

SIWZ) 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Przedstawienie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o 

braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. (załącznik nr 4 do 

SIWZ) 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
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• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby 

lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takiego zaświadczenia 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.artmuseum.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod 

adresem:  www.artmuseum.pl w zakładce zamówienia publiczne. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub 

ofert:  25.02.2011 godzina 12:15, miejsce: 00124 Warszawa, ul. Pańska 3 - tymczasowa siedziba 

muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 


