Ogłoszenie nr 2021/BZP 00218366/01 z dnia 2021-10-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: DZIELNICA WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525966300179
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. Krakowska 257
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-133
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 224434300
1.5.8.) Numer faksu: 224434203
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wlochy.wzp@um.warszawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wlochy.um.warszawa.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c95292a-2511-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00218366/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-06 14:23
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001123/11/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Usługi pocztowe
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 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.
Adres strony internetowej, na której dostępne są informacje dotyczące niniejszego postępowania:
https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 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.
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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:
Przekazywanie Ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy;
• 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;
Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych:
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie 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;
Kodowanie i czas odbioru danych:
• 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.
Pozostałe informacje dotyczące systemu (opis, wymagania) zostały zawarte w SWZ cz. I pkt. 11.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA zawarta jest w SWZ Cz VII pkt 2.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA zawarta jest w SWZ Cz VII pkt 2.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TPBN 28/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 451876,50 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
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4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

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.
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,
osoby-pracowników 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.
Zamawiający informuje, że nie wymaga złożenia Oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji
lokalnej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: 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.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Możliwość śledzenia za pośrednictwem strony internetowej przesyłek
poleconych w obrocie krajowym
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w stosunku do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1) 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.
2) 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 Elektronicznej, z którego
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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 publicznegowarunek opisany wyżej w ppkt. 2)4.1. musi wykazać co najmniej jeden z Wykonawców;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
3) W postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających
brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 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) 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:
a) 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.
2) 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
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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 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.").
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

w postępowaniu Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

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:
– 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,
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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.
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.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

7. Zasady składania Ofert w rozumieniu przepisów przez podmioty występujące wspólnie:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących
wspólnie.
3) W przypadku składania Oferty przez podmioty występujące wspólnie, wspólnicy ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4) 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.
8. 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.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
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7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

5. 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 technicznoinformatycznych 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.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-14 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-14 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Adres strony internetowej, na której została zamieszczona dokumentacja prowadzonego
postępowania i jej zmiany to: https://zamowienia.um.warszawa.pl oraz
http://wlochy.um.warszawa.pl
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