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ZAMAWIAJĄCY:
DZIELNICA WŁOCHY
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Adres: 02-133 Warszawa, Al. Krakowska 257
tel.: (22) 44 34 200
fax.: (22) 44 34 203
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji na:
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi 301 251,00 zł netto
Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w procedurze krajowej - dla zamówień o wartości nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy
MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.
Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl

Komisja Przetargowa w składzie:
Marta Karczmarek
Aneta Dębowska
Paweł Madera
Jarosław Lewicki
Patrycja Tobera

Zatwierdził:
/-/ Monika Kryk
ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Warszawa,05.10.2021 r.
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I. Postanowienia ogólne

1.
Informacja o Zamawiającym
Zamawiającym jest Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy
Adres: 02-133 Warszawa, Al. Krakowska 257
Sekretariat Zastępców Burmistrza Dzielnicy Włochy tel.: (22) 44 34 300
fax.: (22) 44 34 203
Sekretariat Burmistrza Dzielnicy Włochy tel.: (22) 44 34 200 fax.: (22) 44 34 203
Wydział Zamówień Publicznych tel.: (22) 44 34 330 fax.: (22) 44 34 333
Strona internetowa: wlochy.um.warszawa.pl
e-mail: wlochy.wzp@um.warszawa.pl
REGON: 015259663 – 00179 NIP: 525-22-48-481
2.
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1)
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
imię nazwisko: Patrycja Tobera
stanowisko służbowe: Główny specjalista w Wydziale Administracyjno – Gospodarczym dla Dzielnicy
Włochy
2)
w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych:
imię nazwisko: Aneta Dębowska
stanowisko służbowe: Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Włochy;
3.
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej
„ustawą Pzp”, zgodnie z art. 275 pkt. 1) ustawy Pzp .Przedmiot zamówienia- usługi pocztowe znajduje
się w Załączniku nr XIV do dyrektywy klasycznej jako usługa społeczna, zgodnie z brzmieniem art.359 pkt 2
ustawy Pzp do przedmiotowego postępowania należy zastosować przepisy ustawy właściwe dla zamówień
klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne – jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest
mniejsza niż równowartość kwoty 750 000,00 euro, nie mniejsza jednak niż 130 000 złotych, w którym
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy,
a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania negocjacji;
4.

Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu
1)
Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone
w ustawie Pzp oraz w niniejszej Specyfikacji.
2)
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
3)
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy
Pzp.
4)
Zgodnie z art. 218 ustawy Pzp Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę.
5)
Przed przystąpieniem do składania Oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się
z instrukcją korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego dla Wykonawców, która
stanowi załącznik nr 2 do SWZ oraz została zamieszczona bezpośrednio na platformie
zakupowej.
6)
Postępowanie o udzielenie zmówienia prowadzone jest w języku polskim.

5.
Oferty częściowe
Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części. Brak podziału zamówienia na części wynika
z faktu, iż taki podział groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz trudnościami skoordynowania
działań przez różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Usługa będzie
świadczona w jednym budynku, brak podziału wydaje się jak najbardziej uzasadniony.
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6.
Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania Ofert wariantowych.
7.
Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt. 7 ustawy Pzp
do wartości 150 625,50 zł. netto, polegające na powtórzeniu podobnych usług ujętych w zamówieniu
podstawowym. Zamówienia te udzielane będą na warunkach ustalanych w trakcie negocjacji
Zamawiającego z Wykonawcą.
8.
Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9.
Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej Oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
10. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
11.

Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów

1) W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów oraz informacji
przekazywanych przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego, opisane zostały w Instrukcji
korzystania dla Wykonawców.
3) Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od
Wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z Wykonawcami
udostępnianym pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl (zwanym dalej Systemem)
4) Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Przekazanie Oferty wymaga od Wykonawcy
zarejestrowania się i zalogowania w Systemie, zgodnie z poniższą kolejnością.
Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia
bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy w Systemie następuje automatycznie poprzez weryfikację
adresu e-mail podanego przez Wykonawcę w Formularzu rejestracyjnym. W uzasadnionych przypadkach
(np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) weryfikacja danych Wykonawcy może
trwać maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej.
Pozostałą nie wskazaną wyżej w ppkt. 4) korespondencję można przekazywać drogą mailową na adres
wlochy.wzp@um.warszawa.pl
lub
za
pomocą
platformy
zakupowej
https://zamowienia.um.warszawa.plze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania,
którego dotyczy. Zamawiający informuje, iż wielkość pojedynczego pliku przekazywanego za pomocą
poczty elektronicznej, ze względu na jej ograniczenia, nie może przekraczać 10 Mb.
5) Zamawiający w poniższej tabeli wskazuje informacje dotyczące Systemu, o których mowa w art. 67
ustawy Pzp:
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Opis

Wymóg

Przekazywanie Ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia

Niezbędne
wymagania
sprzętowoaplikacyjne, które
musi spełniać
komputer
Wykonawcy

Dopuszczalne
wielkości i formaty
przesyłanych danych

Kodowanie i czas
odbioru danych



Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s na komputer;



komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym
przez producenta;



Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS
Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;



Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w
formacie .pdf;



Wielkość pojedynczego pliku
nieprzekraczająca 100 MB;



Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls,
ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav,
mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip,
7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES,
CAdES, ASIC, XMLenc



Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w
Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu składania Ofert;



Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem
Głównego Urzędu Miar.

zamieszczanego

w

systemie

1. W przypadku składania wniosku lub Oferty w formie elektronicznej
(podpisywania
dokumentów
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:

Wymagania
sprzętowoaplikacyjne w zakresie
podpisywania Ofert



Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej wniosek lub
Ofertę w Systemie;



Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;



Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE
JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do
pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment
8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit
8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE JAVA w wersji OpenJDK)



Zainstalowana aplikacja Szafir Host



Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu
elektronicznego.
Prawidłowość
zainstalowania
w/w
komponentów
można
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zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku
„SPRAWDŹ PODPIS”.
2. W przypadku składania wniosku lub Oferty w postaci elektronicznej
(podpisywania dokumentów podpisem osobistym), Wykonawca musi
posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):


E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub Ofertę w Systemie;



Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;



Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE
JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do
pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment
8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit
8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE JAVA w wersji OpenJDK)



Zainstalowana aplikacja Szafir Host;



Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód
menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod;



Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód.
Prawidłowość
zainstalowania
w/w
komponentów
można
zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku
„SPRAWDŹ PODPIS”.

3. W przypadku składania wniosku lub Oferty w postaci elektronicznej
(podpisywania dokumentów profilem zaufanym), Wykonawca musi
posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):


Profil zaufany osoby składającej wniosek lub Ofertę w Systemie.



Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem
PAdES;



Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem
elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem,
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki
(plik podpisywany i plik z podpisem).



Jeżeli w wyniku podpisywania pliku podpisem osobistym lub profilem
zaufanym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem,
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki
(plik podpisywany i plik z podpisem).

Informacje
dodatkowe

12. Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem
platformy zakupowej Zamawiającego https://zamowienia.um.warszawa.pl lub drogą mailową
na adres: wlochy.wzp@um.warszawa.pl (ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania).
Zamawiający nie wymaga podpisywania zapytań kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem elektronicznym.
2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania Ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania Ofert.
3) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w wyżej w ppkt. 2), przedłuża
termin składania Ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców

7

Znak sprawy: UD-XVI-WZP.271.30.TPBN 28.2021.ADE (2)
4)
5)
6)
7)

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia Ofert.
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa wyżej
w ppkt. 2), Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia
terminu składania Ofert.
Przedłużenie terminu składania Ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści SWZ.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania,
na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://zamowienia.um.warszawa.pl
oraz http://wlochy.um.warszawa.pl
Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część SWZ.

13.

Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania Ofert zmienić
treść SWZ. Zmiana będzie zamieszczona na platformie zakupowej, na której została udostępniona SWZ:
https://zamowienia.um.warszawa.pl oraz http://wlochy.um.warszawa.pl

14.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN, zgodnie z zasadami
wskazanymi w Projektowanych postanowieniach umowy.

15. Podwykonawcy
1) Wykonawca musi wykonać osobiście przedmiot zamówienia w zakresie objętym wpisem do rejestru
operatorów pocztowych.
2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (zał. nr 1 do SWZ) części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę
firm Podwykonawców.
3) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
16.

Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez
niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy
Pzp
Zamawiający informuje, że nie wymaga złożenia Oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej.

17. Katalogi elektroniczne
Zamawiający nie wymaga oraz nie przewiduje możliwości złożenia Ofert w postaci katalogów
elektronicznych oraz nie przewiduje możliwości dołączenia katalogów elektronicznych do Oferty, w sytuacji
określonej w art. 93 ustawy Pzp.

II.

Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich
ewentualnych zwrotów w okresie od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od dnia
1 listopada 2021 r. na okres 12 miesięcy lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty, o której mowa
w § 6 ust.1 umowy.
2) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych
zwrotów, które będą realizowane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.2020.1041 j.t. ze zm.)
oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
3) Przez Wykonawcę rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności
pocztowej, tj. operatora pocztowego.
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4) Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze
do 2000 g, z tym, że dla przesyłek krajowych o deklarowanym terminie doręczenia - dla przesyłek
priorytetowych D+1 (gdzie "D" oznacza dzień nadania przesyłki do godziny 15.00), dla przesyłek
ekonomicznych D+3 (gdzie "D" oznacza dzień nadania przesyłki do godziny 15.00):
5) Kod CPV: 64 11 00 00-0 - usługi pocztowe
6) Przedmiot umowy został opisany w załączniku nr 1 do umowy – w którym zawarto szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 2 do umowy – formularzu cenowym w którym
zawarto informacje na temat szacunkowego zapotrzebowania liczby przesyłek nadawanych w skali
12 miesięcy przez Zamawiającego.
Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych
postanowieniach umowy.
7) Zamawiający zastrzega, iż ilość poszczególnych przesyłek w stosunku do określonych w formularzu
cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, może ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż wartość
tych przesyłek nie przekroczy kwoty o której mowa w § 6 ust.1 umowy. Z tego tytułu Wykonawcy
nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
8) Zamawiający gwarantuje, iż zrealizuje minimum 70% ilości przesyłek wskazanych w formularzu
cenowym.
2. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy (art. 95 Prawa zamówień publicznych)
1) Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 95 ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby Wykonawca lub
podwykonawca w całym okresie realizacji umowy, zatrudniał na podstawie umowy o pracę, osobypracowników operacyjnych, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. 2020.1320 j.t. ze zm.). Pracownicy operacyjni - osoby zajmujących się
przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek pocztowych w obrocie krajowym.
2) Pozostałe zapisy związane z klauzulami społecznymi zawarte są w § 10 Projektowanych
postanowień umowy.
3) Sankcje z tytułu niespełniania wymagań związanych z klauzulami społecznymi zawarte są w § 10
ust. 4 Projektowanych postanowień umowy.
3. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia
1 listopada 2021 na okres 12 miesięcy lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty, o której mowa w § 6
ust.1 umowy.
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz
dokumenty wymagane w postępowaniu
1. Warunki udziału w stosunku do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1)
2)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach
określonych w SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2)1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2)2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest wpisany do Rejestru operatorów
pocztowych, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.) prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
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Elektronicznej, z którego wynika, iż obszar, na którym będzie wykonywana działalność
pocztowa obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicę.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 2)2.) musi wykazać wykonawca(-y) wykonujący
bezpośrednio przedmiot zamówienia.
2)3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2)4. zdolności technicznej lub zawodowej:
2)4.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
wykonał lub wykonuje min. 1 usługę obejmującą świadczenie usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek
pocztowych, wykonywaną w sposób ciągły przez okres minimum 8 miesięcy, na kwotę minimum
250 000,00 zł brutto.
W przypadku usług wykonywanych zamawiający uzna usługi już zrealizowane odpowiadające
wartości i rodzajowi usług, wskazanych w wyżej wymienionym warunku.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego- warunek
opisany wyżej w ppkt. 2)4.1. musi wykazać co najmniej jeden z Wykonawców;
2. Podstawy wykluczenia Wykonawców
Podstawy wykluczenia – z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy
Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawcę oraz terminy i formy ich składania
3.1. Zasady sporządzania i przekazywania dokumentów w postępowaniu:
1) Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej
„zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.),
z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych.
2) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ppkt. 1 wyżej, przekazywane
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio
do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa
w § 3 ust. 1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie.
3) Ofertę, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia, przekazywane w postępowaniu składa się w języku polskim. Podmiotowe środki
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dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone
w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
4) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio
Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub
Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej
„dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez
upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi
podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
5) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione
przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej.
6) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym
mowa w ppkt. 5) wyżej, dokonuje w przypadku:
a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie
do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, w zakresie podmiotowych
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które
każdego z nich dotyczą;
b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia;
c) innych dokumentów– odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym
mowa wyżej w ppkt. 5), może dokonać również notariusz.
8) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
9) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki
dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
10) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym
mowa wyżej w ppkt. 9, dokonuje w przypadku:
a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
Podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich
dotyczą;
b) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio
Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
c) pełnomocnictwa – mocodawca.
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11) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym
mowa wyżej w ppkt. 9, może dokonać również notariusz.
12) Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie,
bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
13) W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego
w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
14) W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), Wykonawca, w celu utrzymania
w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
15) Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:
a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i
powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub
na informatycznym nośniku danych;
b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą
wydruku;
d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu
zapisanych informacji.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenia i dokumenty w terminach wskazanych niżej:
3.2. SKŁADANE Z OFERTĄ W SYSTEMIE – NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ, O KTÓREJ MOWA W SWZ CZ. I
PKT. 11:
a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
b) Wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
c) załączenie do Oferty w systemie Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (sporządzonego wg wzoru określonego
w Załączniku nr 3 do SWZ),
d) załączenie do Oferty w systemie Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie,
że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (sporządzonego wg wzoru określonego
w Załączniku nr 4 do SWZ),
e) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie
do Oferty w systemie:
– oświadczeń, o których mowa w lit. c) i d) dotyczących każdego Podmiotu,
– zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący
Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów oraz określające w szczególności:


zakres dostępnych Wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego zasoby;



sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
Podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi których wskazane zdolności dotyczą.



f) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do Oferty
w systemie:
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oświadczeń, o których mowa w lit. c) i d) dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie,
– oświadczenia z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy
(sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ),
g) ewentualnie pełnomocnictwo(-a) – w postaci pliku,
h) w przypadku, gdy Oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, Wykonawca
musi załączyć dowody, o których mowa w SWZ cz. VII pkt. 1 ppkt. 5) SWZ,
i) w postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych lub
przedmiotowych środków dowodowych.
–

3.3. SKŁADANE W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI, TERMINIE ŚRODKÓW DOWODOWYCH
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
1)

a)

2)

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej określonego w SWZ w Cz. III pkt. 1 ppkt. 2)2 Zamawiający żąda następujących
podmiotowych środków dowodowych:
Wpisu do rejestru działalności regulowanej - Rejestr operatorów pocztowych, zgodnie z art.
6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1041
ze zm.) prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z którego wynika,
iż obszar, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa obejmuje obszar
Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicę.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących
podmiotowych środków dowodowych:

a) Wykazu usług w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału
w postępowaniu określonego w SWZ w Cz. III pkt. 1 ppkt. 2)4.1. - wykonanych, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zawierający min. 1 usługę
obejmującą świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie
przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, wykonywaną w sposób
ciągły przez okres minimum 8 miesięcy, na kwotę minimum 250 000,00 zł brutto, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie
z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych,
w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
3) W postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
4)
W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
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Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz
przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej
"r.d.e.").
4. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich
1) Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa,
wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z Ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej w ppkt. 2), potwierdza,
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem
lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo Ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo Ofert
nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu
Dokument (np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum, itp.) zawierający dane
aktualne na dzień składania Ofert, potwierdzający, że Oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie
umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do Oferty.
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6. Składanie dokumentów przez podmioty zagraniczne
Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami cz. III pkt. 3 ppkt. 3.1., 3.2., 3.3. SWZ.
7. Zasady składania Ofert w rozumieniu przepisów przez podmioty występujące wspólnie:
1)
2)
3)
4)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.
W przypadku składania Oferty przez podmioty występujące wspólnie, wspólnicy ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W tym celu do Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno:

jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;

precyzować zakres umocowania;

wskazywać pełnomocnika;

wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.
Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie musi podpisać się na
pełnomocnictwie, zgodnie z reprezentacją danego podmiotu.
Zasady sporządzenia i załączenia pełnomocnictwa do oferty zostały opisane w SWZ Cz. III pkt. 3 ppkt. 3.1.
IV. Opis sposobu obliczania ceny
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

Cena ofertowa musi być podana w Formularzu oferty w oparciu o wypełniony przez wykonawcę
Formularz cenowy –załącznik nr 7 do SWZ.
Zamawiający zaleca, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania
oferty.
Obowiązująca stawka podatku VAT na dzień składania ofert jest określana zgodnie z ustawą z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.).
Wykonawca opracuje Formularz cenowy w oparciu o załącznik nr 7 do SWZ uwzględniając wszystkie
pozycje w nim zawarte.
Wszystkie pozycje Formularza cenowego muszą zawierać CENY JEDNOSTKOWE BRUTTO.
Cena jednostkowa brutto każdej pozycji Formularza cenowego musi obejmować wszystkie koszty
niezbędne do realizacji, w tym koszty: bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu
i pracowników oraz inne wymagane przepisami;
CENA JEDNOSTKOWA UWZGLĘDNIA PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT).
Wartość pozycji Formularza cenowego powinna być równa iloczynowi ilości (średniej liczby przesyłek
w skali 12 miesięcy) i ceny jednostkowej brutto;
Podane przez wykonawcę w Formularzu cenowym ceny jednostkowe brutto będą stałe i będą
obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
Wszystkie wartości pozycji znajdujące się w Formularzu cenowym w tym ceny jednostkowe brutto
powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wszystkie wartości liczbowe umieszczone w Formularzu Oferty muszą być podane z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli została złożona Oferta, której wybór prowadziłby
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium
ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp w ofercie, o której mowa w art. 225 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego Oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
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b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły
do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez
kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.
14) Rozliczenia między stronami z tytułu realizacji przedmiotu umowy dokonywane będą po zakończeniu
każdego miesiąca kalendarzowego z dołu, tj. w terminie późniejszym niż dzień nadania przesyłek,
z zastrzeżeniem, iż obliczenia dokonuje się w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Okres
rozliczeniowy opłaty z dołu ustala się na miesiąc kalendarzowy. Podstawą należnych opłat jest suma
opłat za przesyłki faktycznie nadane i zwrócone w okresie rozliczeniowym, stwierdzone co do ilości i
wagi na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych w okresie rozliczeniowym. W przypadku
przesyłek, które nie są rejestrowane – ilość i waga przyjętych przesyłek stwierdzona będzie na
podstawie zestawienia nadanych przesyłek, sporządzonego przez Zamawiającego i potwierdzonego
przez Wykonawcę
V. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej Oferty
Etapy wyboru najkorzystniejszej Oferty

1.

A.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu przez wykonawców i nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, oraz badania i oceny ofert.
1) W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę i nie
podleganiu wykluczeniu Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Zamawiający dokona:
2) Wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu według zasady „spełnia” – „nie
spełnia” na podstawie załączonych: oświadczeń i dokumentów załączonych wraz z Ofertą wymienionych
w SWZ z zastrzeżeniem poniższych zapisów);
3) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu
lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
a) Oferta Wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub
poprawienie lub
b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4) Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa wyżej w pkt. 3,
aktualne na dzień ich złożenia.
5) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
B.

W toku badania i oceny Ofert Zamawiający:

1)
W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych Ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. (art. 223 ust.1 ustawy Pzp),
2)
poprawi w tekście Oferty (art. 223 ust. 2 ustawy Pzp)
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe: polegające m.in. na błędnym mnożeniu, sumowaniu.
c) inne omyłki polegające na niezgodności Oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
Oferty.

16

Znak sprawy: UD-XVI-WZP.271.30.TPBN 28.2021.ADE (2)
3)

6)

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach
zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień,
w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
W przypadku gdy cena całkowita Oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych Ofert
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy Pzp, Zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej
zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w ust. 1.
Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i SWZ zostaną odrzucone na podstawie art. 226
ust. 1 ustawy Pzp.
Oferty ważne, nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według kryteriów określonych w SWZ.

2.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej Oferty

4)

5)

W celu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria - przypisując
im odpowiednią wagę procentową:
1)
2)

3.

Cena Oferty brutto - 60%
Możliwość śledzenia za pośrednictwem strony internetowej przesyłek poleconych w obrocie
krajowym – 40%

Zasady oceny Ofert według ustalonych kryteriów
1)
Kryterium cena Oferty brutto – C - waga kryterium: 60% (max 60 pkt.) – do porównania i oceny
Ofert zostanie zastosowany następujący wzór:
najniższa cena Oferty brutto
C = ------------------------------------------- x 100 pkt. x 60%.
cena brutto Oferty badanej

Oceniając Ofertę, w ramach kryterium cena Oferty brutto, Zamawiający zastosuje zapisy wynikające
z art. 225 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.
2) Kryterium Możliwość śledzenia za pośrednictwem strony internetowej przesyłek poleconych
w obrocie krajowym (MŚ) - waga kryterium: 40 % (max 40 pkt.)
Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów (1%=1pkt):
Lp.
1
2
3
4

Oferowana przez Wykonawcę informacja
o śledzonej przesyłce poleconej w obrocie
krajowym
Data i godzina nadania przesyłki w placówce
pocztowej (wraz z lokalizacją placówki)
Data i godzina przekazania do doręczenia
Data i godzina odebrania przesyłki w placówce
pocztowej (wraz z lokalizacją placówki)
Data i godzina zwrotu przesyłki do nadawcy
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UWAGA:
2a)Wykonawca oferuje Możliwość śledzenia (MŚ) za pośrednictwem strony internetowej przesyłek
poleconych w obrocie krajowym określonych powyżej w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ)
w tabeli odnośnie kryterium jakościowego (pozacenowego), gdzie Wykonawca poprzez jednoznaczne
zaznaczenie (wskazanie) w danym wierszu (wpisać „X” lub „Tak”) oświadcza, że daną informację
oferuje.
2b) Dostępność oferowanej informacji o śledzonej przesyłce (w danym wierszu tabeli), oznacza pełne
spełnienie wymagań (za częściowe spełnienie warunku nie będą przyznawane punkty – np. brak
daty, godziny lub lokalizacji placówki).
2c) Pozostawienie pustego pola obok określonej informacji lub wpisanie przez Wykonawcę znaku „--‘’,
„Nie” będzie przez Zamawiającego uznane, że Wykonawca nie oferuje dostępności takiej
informacji. Wykonawca otrzyma 0 pkt.
2d) W zależności od wypełnienia tabeli, wykonawca w kryterium jakościowym (pozacenowym), może
uzyskać 0, 10, 20, 30 lub 40 punktów.
3)

4)
5)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która uzyska największą liczbę punktów łącznie w obu
kryteriach oceny Ofert. Obliczenie według wzoru:
Pc = C+MŚ
gdzie:
C – punkty uzyskane w kryterium „cena Oferty brutto”,
MŚ - punkty uzyskane w kryterium Możliwość śledzenia za pośrednictwem strony internetowej
przesyłek poleconych w obrocie krajowym
Pc- łączna liczba punktów z obu kryteriów.
Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może uzyskać oceniana Oferta, wynosi
100 punktów.
Wynik działania w każdym z kryteriów podawany będzie z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
Zamawiający nie przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej Oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
VI. Forma i zasady wnoszenia wadium

Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
VII.

Zasady przygotowania Oferty

1.
Wymogi formalne
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę (dotyczy to również Wykonawców, którzy składają Ofertę
wspólną). Złożenie większej liczby Ofert przez jednego Wykonawcę, lub Oferty zawierającej rozwiązania
alternatywne lub Oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich Ofert złożonych przez danego
Wykonawcę.
3) Wymogi dotyczące sposobu podpisywania i załączania Oferty i oświadczeń, dokumentów załączanych
wraz z Ofertą, zostały opisane w cz. III pkt. 3 ppkt. 3.1.
4) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą
być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: “INFORMACJE
STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.) i umieszczone w odrębnym pliku
oznaczone nazwa „Tajemnica przedsiębiorstwa” oraz dołączone do Oferty.
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5)
Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp Oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie
po otwarciu Ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia Ofert,.
a) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich
informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2
i następne ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1913 ze zm.) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub
w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony
do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności,
działania w celu utrzymania ich w poufności.
Aby zastrzeżenie było skuteczne, Wykonawca do Oferty musi dołączyć dokumenty (dowody),
w których wykaże, że:
- zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny
posiadający wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo
nie są łatwo dostępne dla takich osób,
- zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
- podjęto w stosunku do nich (zastrzeżonych informacji) przez uprawnionego do korzystania
z informacji lub rozporządzania nimi, przy zachowaniu należytej staranności, niezbędne działania
w celu zachowania poufności
b) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp,
a w szczególności: nazwy (firmy), adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania, (kryterium jakościowego) i warunków płatności zawartych w ofercie.
2.

Przetwarzanie danych osobowych

1) Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
PRAWA
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie
m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
1)1)
Kto administruje moimi danymi?
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest
Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
 Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące
Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać
na adres: iod@um.warszawa.pl.
1)2)


Dlaczego moje dane są przetwarzane?
Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj.
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Pzp oraz aktów Wykonawczych do tej ustawy, Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
„RODO”);
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1)3)


lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania
władzy publicznej.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, w tym podpisania umowy. Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie
będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy1.
Jak długo będą przechowywane moje dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez
okres wynikający z ustawy Pzp, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach oraz aktów Wykonawczych do niej wydanych, tj. przez okres niezbędny do realizacji
celu/celów określonych powyżej
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

1)4)

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
 podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
 osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania celem
wypełnienia obowiązków wynikających z: art. 18 i art. 74 Prawa zamówień publicznych i
ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 2176)
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe
na podstawie przepisów prawa;
1)5)

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
1)5)1) Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku
gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
 nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie
uzasadnione podstawy przetwarzania;
 Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
1

Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej.
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5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych2 w przypadku powzięcia
informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana
danych osobowych.
1)5)2) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
2) Administratorzy danych osobowych w postępowaniu:
Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13
RODO będzie w szczególności:
 Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy
to w szczególności:
• Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
• Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
• pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone
w pełnomocnictwie),
• członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK),
• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
 Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to
w szczególności:
• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
• Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
• Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową
działalność gospodarczą,
• pełnomocnika Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w pełnomocnictwie),
• członka organu zarządzającego Podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np.
dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
 Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
pozyskał.
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
3. Koszt przygotowania Oferty
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty z zastrzeżeniem
art. 261 ustawy Pzp.
2

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000.
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VIII.

Informacje o trybie składania i otwarcia Ofert

1.
Miejsce i termin składania Ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego do dnia 14.10.2021 r.,
do godziny 10:00. System (platforma zakupowa) uniemożliwi złożenie Oferty po tym terminie.
2.
Miejsce i termin otwarcia Ofert
Otwarcie Ofert nastąpi w systemie, w dniu upływu terminu składania Ofert, o godzinie 10:15.
3.
1)
2)
3)
4)
5)

4.
1)

2)

3)

5.
1)
2)

Otwarcie Ofert
Otwarcie Ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.
Jeżeli otwarcie Ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego
systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia Ofert w terminie określonym przez
Zamawiającego, otwarcie Ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia Ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem Ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu Ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których Oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w Ofertach.
Termin związania Ofertą
Wykonawca jest związany Ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia,
jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania Ofert, przy czym pierwszym dniem
terminu związania Ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania Ofert, tj. do dnia
12.11.2021r.
W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej Oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania Ofertą
określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania Ofertą
zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
Przedłużenie terminu związania Ofertą, o którym mowa wyżej w ppkt. 2), wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą
wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą.
Zmiana i wycofanie Oferty
Wykonawca może przed upływem terminu do składania Ofert wprowadzić zmiany do Oferty lub
wycofać Ofertę. Zasady wycofania / zmiany są opisane w instrukcji dla Wykonawców – załączniku
nr 2 do SWZ.
Po upływie terminu składania Ofert Wykonawca nie może skutecznie wycofać /zmienić Oferty
IX. Projektowane postanowienia umowy

1.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.
Zaliczki
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
3.
Terminy płatności
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne Wykonawcy w terminach określonych
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w Projektowanych postanowieniach umowy;
W dostarczonych fakturach należy podawać:
NABYWCA
Miasto Stołeczne Warszawa
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP 525- 22-48-481
PŁATNIK/ODBIORCA
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257,02-133 Warszawa
4.
Kary umowne
Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych w Projektowanych
Postanowieniach Umowy.
X. Postanowienia końcowe
1.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający informuje równocześnie
Wykonawców, którzy złożyli Oferty, o:
a)wyborze najkorzystniejszej Oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego Ofertę wybrano,
oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli Oferty, a także punktację przyznaną Ofertom
w każdym kryterium oceny Ofert i łączną punktację,
b)Wykonawcach, których Oferty zostały odrzucone
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2) Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa wyżej w ppkt. 1), jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
3) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie
Wykonawców, którzy złożyli Oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4) Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa wyżej w ppkt. 1) lit. a) oraz
w ppkt. 4), na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

2.

Środki ochrony prawnej

1)

Środki ochrony prawnej określone dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody
w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy.

2)

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.

Termin i miejsce podpisania umowy oraz informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze Oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy
Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
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Oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo
10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa wyżej w pkt. 1), jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
podstawowym złożono tylko jedną Ofertę,
3) Zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli było wymagane), Zamawiający może
dokonać ponownego badania i oceny Ofert spośród Ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców
oraz wybrać najkorzystniejszą Ofertę albo unieważnić postępowanie.
4) W przypadku wyboru Oferty Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
5) Przed podpisaniem umowy:
a) Wykonawca, w dniu podpisania Umowy, zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Zamawiającego
oświadczenia o dotrzymaniu warunku określonego w § 10ust. 1 Projektowanych postanowień umowy.
6) Jeżeli Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
umowy regulującej m.in. współpracę, płatności tych podmiotów, np. umowa spółki cywilnej, umowa
konsorcjum.
4.

5.

Inne postanowienia
Do spraw nie uregulowanych w specyfikacji warunków zamówień mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Pzp (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).
Zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zgodnie z zapisami § 15 Projektowanych postanowień umowy, stanowiącymi załącznik do niniejszej SWZ
Zamawiający przewiduje, w trakcie realizacji umowy możliwość wprowadzenia zmian.
1. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 454, 455 ustawy Prawo zamówień publicznych w trakcie
realizacji umowy możliwość wprowadzenia następujących istotnych zmian postanowień umowy:
1)
w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na istotne
postanowienia umowy,
2)
sposobu wykonywania usługi w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa dotyczących świadczenia usług pocztowych – ustawy Prawo pocztowe i
przepisów wykonawczych do wskazanej ustawy lub powstania nowych rozwiązań
techniczno-informatycznych usprawniających obieg korespondencji, o ile będą one
powodowały konieczność dostosowania łączącego strony stosunku zobowiązaniowego
3)
w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się katastrofalne działanie
przyrody (np. niezwykłe mrozy), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np.:
wywłaszczenie) oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np.: zamieszki uliczne) z
wyłączeniem protestów pracowniczych powodujących konieczność zmiany pierwotnych
warunków realizacji usługi, gdy dalsza realizacja usługi na dotychczasowych warunkach
uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków postanowień
umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań,
2. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obie Strony
umowy zgodnie uznają, że wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej
realizacji zamówienia.
3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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1.
2.
3.
4.
5.

XI. Wykaz załączników

Formularz Oferty
Instrukcja użytkownika – złożenie Oferty przez Wykonawcę.
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Projektowane postanowienia umowy wraz Opisem przedmiotu zamówienia (załącznikiem nr 1 do
Projektowanych postanowień umowy)
6. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Formularz cenowy.
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