
Nr zamówienia według rejestru IR.271.1.155.2020 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

na usługi społeczne 

 

„Świadczenie usług społecznych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek 

w obrocie krajowym i zagranicznym” 

( nazwa zamówienia) 

 

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKRE ŚLENIE WIELOKO ŚCI LUB 
ZAKRESU ZAMÓWIENIA . 

 Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 
i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 
pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miejskiego 
w Warce w 2020 i 2021 r.  

2. Przez Wykonawcę – Operatora rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania 
działalności pocztowej.  

3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 
i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 
pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy 
Prawo pocztowe z dnia 23 listopad 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.) na rzecz 
Zamawiającego – Urząd Miejskiego w Warce, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka. 

1) Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności: 
a) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1325). 
b) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego 

(Dz.U z 2020 r.  poz. 256.) oraz obowiązujących przepisów wykonawczych. 
c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). 
d) Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2020, 

poz. 1575). 
e) Ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopad 2012 r.  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). 
f) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. 

w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 474 ze zm.). 
g)  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych przez 
operatora wyznaczonego (Dz.U. z 2013 r., poz. 545) 



2) Przez przesyłki listowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki 
listowe: 

a) zwykłe ekonomiczne – przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej 
kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, 

b) zwykłe priorytetowe – przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii w obrocie 
krajowym i zagranicznym, 

c) polecone ekonomiczne – przesyłka listowa rejestrowana nie będącą przesyłką 
najszybszej kategorii, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed 
utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem w obrocie krajowym i zagranicznym, 

d) polecone priorytetowe – przesyłka listowa rejestrowana najszybszej kategorii, 
przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem 
zawartości lub uszkodzeniem w obrocie krajowym i zagranicznym, 

e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka listowa nie 
będącą przesyłką najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania 
i doręczona za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym, 

f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka 
listowa najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za 
pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym, 

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm 
PRZY CZYM: 
FORMAT S  to przesyłki o wymiarach: 
MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm 
MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 
230 mm, szerokość 160 mm 
FORMAT M  to przesyłki o wymiarach: 
MINIMUM wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm 
MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 
325 mm, szerokość 230 mm 
FORMAT L  to przesyłki o wymiarach: 
MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm 
MAKSIMUM - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym 
największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm 

3) Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki 
pocztowe o wadze do 10.000 g (gabaryt A i B): 

a) ekonomiczne – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii                            
w obrocie krajowym i zagranicznym., 

b) priorytetowe – paczki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym                                     
i zagranicznym, 

c) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru – paczki rejestrowane ekonomiczne                                  
i priorytetowe przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem 
odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym. 

Wymiary paczek pocztowych wynoszą: 
MAKSIMUM: suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż 
długość – 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm 
MINIMUM: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, z 
tolerancją +/- 2 mm 
PRZY CZYM: 
GABARYT A to paczki o wymiarach: 
MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm 



MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm, szerokość 
500 mm, wysokość 300 mm 
GABARYT B to paczki o wymiarach: 
MINIMUM - je śli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 
mm lub wysokość 300 mm 
MAKSIMUM - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż 
długość – 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. 

4. Szacunkowa roczna ilość wysyłek została zawarta w formularzu ofertowym który stanowi 

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia.  

5. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia innych usług pocztowych w zakresie 

przesyłek pocztowych nie wymienionych w formularzu ofertowym. W przypadku 

nadawania/zwrotu przez Zamawiającego przesyłek nieujętych w formularzu ofertowym 

podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika Wykonawcy obowiązującego w dniu 

nadania/zwrotu przesyłki”. 

6. Zamawiający umieszcza na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacje 

jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki 

(zwykła, polecona, priorytetowa) na stronie adresowej przesyłki. Dane Zamawiającego będą 

umieszczane na przesyłce w miejscu nadawcy. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza 

umieszczania danych innego podmiotu w miejscu nadawcy zarówno nad jak i pod danymi 

Zamawiającego.  

7. Z oznaczenia potwierdzającego wniesienie opłaty jednoznacznie wynika nazwa 

Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę w postępowaniu.  

8. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio 

zabezpieczona. Opakowanie paczki powinno stanowić zabezpieczenie przed dostępem do 

zawartości oraz aby uniemożliwiało uszkodzenie przesyłki w czasie przemieszczania. 

Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie 

uniemożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z 

adresem przeznaczenia.  

9. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym według kategorii 

rodzajowej i wagowej na podstawie wykazu ilościowego i wagowego nadanych przesyłek, 

w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy, a kopia 

dla Zamawiającego. Wykonawca potwierdza odbiór nadanych przesyłek pieczęcią, podpisem 

i datą na zestawieniu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówkami 

nadawczymi w miejscowości, w której znajduje się jednostka Zamawiającego oraz wymaga, 



aby punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) znajdowały się na 

terenie gminy Warka. Zamawiający wymaga aby w czasie realizacji zawartej umowy w 

wyniku prowadzonego postępowania placówki pocztowe operatora – punkty odbioru 

niedoręczonych przesyłek (niedoręczonych – awizowanych ) były czynne  z wyjątkiem sobót 

przynajmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień wolny od pracy, liczba ta 

może być odpowiednio niższa.  

10. Zamawiający wymaga aby usługa dostarczania przesyłek świadczona była przez 

Wykonawcę do każdej wskazanej przez Zamawiającego miejscowości w Polsce i zagranicą. 

11. Terminy doręczenia przesyłek pocztowych: zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. Prawo Pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) oraz rozporządzeniem Ministra 

Administracji i cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania 

usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r. poz. 545).  

12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania bezpłatnie Zamawiającemu druków 

zwrotnego potwierdzenia odbioru dla przesyłek krajowych i zagranicznych z zastrzeżeniem, 

że w odniesieniu do przesyłek nadawanych i doręczanych w trybie specjalnym (kpa, 

Ordynacja podatkowa itp.) Zamawiający będzie wykorzystywał własne druki zwrotnego 

potwierdzenia odbioru.  

13. Operator zobowiązuje się do przekazania wszelkich oznaczeń przesyłek rejestrowanych 

i priorytetowych.  

14. Dla przesyłek rejestrowanych – poleconych, w przypadku nieobecności adresata, 

przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki, ze 

wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę, w terminie 7 kolejnych dni, licząc 

od dnia następnego po dniu zostawienia zawiadomienia u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi 

się po odbiór przesyłki w/w terminie, Wykonawca sporządza powtórne zawiadomienie o 

możliwości jej odbioru, w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru przesyłka 

niezwłocznie zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nieodebrania przez 

adresata.  

15. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną, jeżeli 

doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia, nie nastąpiło 

wterminie 14 dni od dnia nadania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji 

i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (tj. Dz. U. z 

2018 r. poz. 421 z późn. zm.).  



16. Pokwitowane odbioru przesyłki Wykonawca będzie zwracał Zamawiającemu 

niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.  

17. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby miejsca wyznaczone na odbiór przesyłek 

awizowanych spełniały warunki umożliwiające swobodny, nieskrępowany odbiór przesyłek 

pocztowych. W tym celu wykonawca musi zapewnić, aby odbiór powyższych przesyłek 

odbywał się we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

18. Wykonawca musi dysponować taką siecią swoich placówek, aby odbiór przesyłki przez 

adresata był możliwy najpóźniej w dniu kolejnym po dniu awizowania. Miejsce takie 

(pomieszczenie) musi być oznakowane w sposób widoczny szyldem z nazwą bądź logo 

Wykonawcy. Natomiast jeżeli znajduje się w pomieszczeniu, w którym prowadzona jest inna 

działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w 

zakresie usług pocztowych i osobę do wydawania przesyłek. Prowadzona działalność 

gospodarcza nie może utrudniać dostępu do obsługi klienta w zakresie świadczenia usług 

pocztowych. Miejsce takie także musi być oznakowane jak powyżej.  

19. Ilości wskazane w formularzu ofertowym, są wielkościami orientacyjnymi na co 

Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i 

rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawcy, z którym 

Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach 

podanych w tabeli. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu.  

20. Umowa będzie obowiązywać od listopada 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. lub 

wcześniejszego wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.  

21. W przypadku wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania, strony zobowiązują się do 

dokonania, w terminie 2 miesięcy od zakończenia obowiązywania umowy, rozliczenia liczby 

nadanych/zwróconych przesyłek, oraz zastosowanych opłat, a w razie potrzeby również do 

zwrotu kwot nienależnych wynikających z takiego rozliczenia na podstawie wystawionych 

przez wykonawcę faktur VAT.  

22. Zamawiający będzie uiszczał opłaty za usługi pocztowe w formie opłaty z dołu. 

Świadczone usługi rozliczane będą w okresach miesięcznych na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc 

kalendarzowy. Termin płatności faktury VAT wynosi 21 dni kalendarzowych licząc od dnia 

wystawienia faktury. Dodatkowo za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków 



na rachunek bankowy Wykonawcy. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie dokumentów 

nadanych i zwróconych przesyłek w terminie do 7-go dnia następnego po miesiącu 

rozliczeniowym. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury za 

wykonanie usługi niezwłocznie od daty jej wystawienia.  

23. Miesięczna należność za usługi realizowane w ramach umowy będzie uwzględniała 

wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z ilości wyekspediowanych w danym miesiącu 

przesyłek.  

24. Wykonawca za zwroty przesyłek rejestrowanych będzie pobierał opłaty od 

Zamawiającego.  

25. Zamawiający nie dopuszcza usługi pośrednictwa.  

26. Zamawiający dopuszcza możliwość używania druków zwrotnego potwierdzenia odbioru 

przygotowanego przez Pocztę Polską. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
  Główny przedmiot: 64110000-0 Usługi pocztowe 
  Dodatkowe:            64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów 

    64100000-7 Usługi pocztowe i kurierskie 
    64113000-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek                       
 
 

2. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

2.1  Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów    

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi wykazać, że posiada: 

a) prawo do wykonywania działalności pocztowej, tj. wpisany jest do rejestru 

operatorów pocztowych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie 

z  art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r. , poz. 

1041); 

 

2.2 Zdolność techniczna lub zawodowa 

Wykonawca winien udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie 

usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. 

Wykonawca przedstawi dokumenty świadczące o tym, że w ciągu ostatnich 3 lat przed 



upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie wykonał należycie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje 

należycie) co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu usług pocztowych w obrocie 

krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych 

o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto. 

 

1) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego usługi  były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w 

tym zakresie. 

2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązane 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. Ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów 

przez inne podmioty musi jednoznacznie wynikać, czy stosunek łączący wykonawcę z 

tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów oraz określać w 

szczególności: 

a) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 

c) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

d) Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 



4) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. i ust. 5 

pkt 1. 

5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

2A. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania wskutek zaistnienia okoliczności wymienionych  

w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  

2. Ponadto Zamawiający wykluczy Wykonawcę o którym mowa w art. 24 ust. 5  

pkt 1. 

3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

3. DOKUMENTY LUB O ŚWIADCZENIA POTWIERDZAJ ĄCE SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU: 

3.1. Potwierdzenie wstępne 
 
3.1.1 Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu. Informacje zawarte w 
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – według załącznika nr 2 do ogłoszenia. 
3.1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w 
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informację o tych podmiotach w 
oświadczeniu – według załącznika nr 2 do ogłoszenia. 
3.1.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informację o podwykonawcach w 
oświadczeniu – według załącznika nr 2 do ogłoszenia. 



3.1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia – odpowiednia 
ilość oświadczeń według załącznika nr 2 do ogłoszenia. 

 
3.1.5. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od 
zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.  
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,  
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
3.2  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę  
w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, w których mowa w art. 25 ust. 1 
pkt 3 ustawy pzp: 
 
3.2.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 
 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności powyższego dokumentu w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie ze wskazanych baz danych wymagany 
dokument. 
 
3.3  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę  
w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
pkt 1 ustawy pzp:  
 
1) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek 
ich posiadania wynika z odrębnych przepisów: 

a) Dokument potwierdzający aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych 
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 
ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r. , poz. 
1041). 
 

2) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 



dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert (wg załącznika nr 3 do SIWZ – Wykaz usług – wzór). 

 
Wykonawca, który polega za zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów za zasadach 
określonych w art. 22a ustawy pzp, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu 
w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 3.2). 
 
3.4  Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
    1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  
        potwierdzający, że:  
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  
                                     
Uwaga: Powyższe dokumenty żądane przez Zamawiającego mogą być kserokopią 
potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

 
3.5 Inne dokumenty 
       Inne dokumenty nie wymienione w pkt 3.1 – 3.4   
1) Upoważnienie potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę 
(pełnomocnictwo), o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów 
rejestrowych w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

2) Formularz oferty wg wzoru – Załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

3) W przypadku składania oferty przez konsorcjum, niezbędne będzie złożenie 
pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

3.6 Forma dokumentów i oświadczeń: 
1) Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu dotyczące Wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach określonych w art. 
22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
2) Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu, potwierdzające spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (inne niż oświadczenia o 
których mowa w pkt 3.6 ppkt 1), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. 
3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 
na zasoby którego powołuje się Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
zamówienie albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich 
dotyczą. 
4) Poświadczanie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
5) Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 



4. KRYTERIA OCENY OFERT 

1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował 

następujące kryterium oceny ofert: 

Cena – 100 % 

2) Opis kryterium „cena” 

Kryterium „cena” będzie oceniane w oparciu o ceny brutto ofert. Oferta  

z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość (100) punktów. Ocena punktowa (C) 

pozostałych ofert dokonana zostanie zgodnie ze wzorem: 

 

 

 

Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

3) Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi ofertę 

najkorzystniejszą. 

2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej okaże się niemożliwy z uwagi na fakt, iż 

złożono oferty o takiej samej ilości punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 

3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia 

przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że jej 

złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta Wykonawcy zostanie 

odrzucona z postępowania. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

.100min pkt
C

C
C

o

⋅=
 gdzie: Cmin – najniższa cena brutto spośród nieodrzuconych ofert; 

Co – cena ocenianej oferty. 
 



przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia 

lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie, chyba że mimo 

ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 

podlegałaby unieważnieniu albo koniecznie byłoby unieważnienie postępowania. 

7. Zamawiający zastrzega sobie w toku badania i oceny ofert prawo sprawdzania 

wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, 

wykazów, danych i informacji.  

8. Zamawiający, zgodnie z art. 87 ustawy Pzp, poprawi w ofercie oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności 

oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych 

zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

9. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy Pzp. 

10. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1  

i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający o wykluczeniu z postępowania powiadomi 

równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą.  

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA : od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. 

lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia umownego. 

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMI N 

SKŁADANIA OFERT:  

1) Miejsce i termin składania ofert: 

      a) w formie pisemnej, osobiście w siedzibie Zamawiającego: Biuro Obsługi 

Interesanta, w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Wykonawca może 

złożyć tylko jedną  ofertę. 

 
      b) w formie pisemnej przesłać na adres: Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020r. do godziny 12:00;  

otwarcie ofert nastąpi w dniu  20.11.2020r. o godzinie 12:30 w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka. 



 

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się 

koronawirusa SARS-CoV-2 mając na uwadze bezpieczeństwo Wykonawców oraz 

pracowników, Gmina Warka wdrożyła procedury ochronne minimalizujące ryzyko 

ewentualnego zakażenia na terenie urzędu. 

  

W związku z powyższym otwarcie ofert przeprowadzone zostanie wyłącznie w 

obecności członków komisji. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 86), 

aby zapewnić jawność otwarcia ofert oraz podać kwotę, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zadania, przeprowadzona zostanie transmisja na żywo, 

dostępna publicznie na stronie: https://youtu.be/qmUEJuShRo8 

 

Transmisja na żywo zostanie przeprowadzona od godziny 12:30 do momentu 

zakończenia czynności komisji, związanych z otwarciem ofert dla powyższego 

postępowania. 

 

2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

3) Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny oraz innych kryteriów (jeżeli zostały określone). 

4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści w Biuletynie Informacji 
Publicznej informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny oraz innych kryteriów (jeżeli zostały określone). 

5) Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi niniejsze 
postępowanie, a także z każdą zmianą ogłoszenia wydaną w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

6) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie lub 
czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem) oraz 
podpisana przez upoważnionego, do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 
i zaciągania zobowiązań w wysokości co najmniej odpowiadającej cenie oferty, 
przedstawiciela Wykonawcy w sposób czytelny. Dopuszcza się podpis nieczytelny 
łącznie z przystawieniem pieczątki, z której jasno wynika czyj podpis widnieje na 
dokumencie.  



7) Oferta Wykonawcy winna spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym 
ogłoszeniu, a także zawierać wszystkie wymagane dokumenty i załączniki. Oferta 
powinna być sporządzona wg Formularza oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do 
niniejszego ogłoszenia. Formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami 
stanowiącymi integralną część składanej oferty, zostanie wypełniony przez 
Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia, bez dokonywania w 
nich jakichkolwiek zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek część nie dotyczy 
Wykonawcy – należy wpisać “nie dotyczy”. 

8) W przypadku, gdy Wykonawca dołączy kopie dokumentów muszą być one 
potwierdzone na każdej stronie dokumentu „za zgodność z oryginałem” przez osobę 
uprawnioną do podpisania oferty. 

9) Wykonawcy, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązani są określić zakres prac, jaki 
zlecą do wykonania podwykonawcom.  

10) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę, sam lub 
jako uczestnik oferty wspólnej. Złożenie większej liczby ofert lub ofert zawierających 
alternatywne rozwiązania lub też partycypowanie w więcej niż jednej ofercie 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

11) Wszystkie strony oferty, w tym załączników winne być spięte w sposób trwały, 
zapobiegający możliwości jej dekompletacji. Zaleca się ponumerowanie zapisanych 
stron oferty. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub/i 
poprawki muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.  

12) Upoważnienie do podpisywania ofert powinno być dołączone do oferty, o ile nie 
wynika ono z innych załączonych dokumentów.  

13) Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie      
pisemnej. Wykonawca winien ofertę umieścić wewnątrz opakowania. Na opakowaniu 
należy zamieścić następującą informację: „Oferta na: „Świadczenie usług 
społecznych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie 
krajowym i zagranicznym”. Na opakowaniu zaleca się również umieszczenie adresu 
Wykonawcy oraz dopisek: „nie otwierać przed 20.11.2020r. – godz. 1230”. 
W przypadku braku informacji na opakowaniu oferty Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z tego braku, np. przypadkowe otwarcie 
oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą 
kurierską – za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.  

14) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
oraz   przystąpieniem do postępowania; 

15) Wykonawca może dokonać zmian lub wycofać złożoną przez siebie ofertę w 
przypadku pisemnego poinformowania Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub jej 
wycofaniu, przed upłynięciem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być 
złożone wg takich samych zasad jak składanie ofert tj. w kopercie odpowiednio 
oznakowanej i opisanej jako „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

16) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty 
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 



nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i 
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

17) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów 
oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

18) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 
74/05) ich odtajnieniem. 

19) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego 
wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnieni i/lub dowody 
stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich 
jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za 
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

20) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co jej prawdziwości, 
za wyjątkiem pełnomocnictwa. 

21) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej. 
22) W przypadku składania oferty przez konsorcjum, niezbędne będzie złożenie 

pełnomocnictwa   w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

7. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą  

1)  Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna  

się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się w 30 dniu od upływu terminu 

ich składania. Jeżeli termin związania ofertą kończy się w dniu ustawowo wolnym od 

pracy, dniem ostatnim związania ofertą będzie dzień następny po dniu ustawowo 

wolnym od pracy - art. 115 KC. 

2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3) W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w punkcie 2. zaleca się aby 

Wykonawca niezwłocznie udzielił Zamawiającemu odpowiedzi. Każdy z Wykonawców 



ma prawo odmówić wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, bez 

podawania przyczyn swojej odmowy. 

4) Przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty dotyczy jedynie wykonawcy, 

którego oferta została wybrana. 

6) Oferta, na którą jest brak zgody Wykonawcy na przedłużony okres związania z ofertą       

spowoduje odrzucenie oferty z postępowania zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a. 

 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski 

oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie drogą 

elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów 

wymienionych w pkt 3 niniejszego ogłoszenia (również w przypadku ich złożenia w 

wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp) dla których wymagana jest 

forma pisemna. 

2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Urząd Miejski w Warce, Pl. St. 

Czarnieckiego 1, 05-660 Warka. 

3. Korespondencja przekazywana przez Wykonawcę drogą elektroniczną winna być 

kierowana na adres: um@warka.org.pl. 

4. Wykonawca zobowiązany jest podać w „FORMULARZU OFERTY” adres e-mail, na 

który Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję. 

5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

6. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: 

Sylwia Jałocha - w sprawach proceduralnych  

Karolina Sałyga – w sprawach przedmiotu zamówienia  

7. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

ogłoszenia.  

8. Pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego mogą być przekazywane pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną. 

9. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, 

którym przekazał ogłoszenie, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza 

wyjaśnienia w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Warce. 



10. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania 

ofert dokonać zmiany treści ogłoszenia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego 

zmiana stanie się częścią ogłoszenia i zostanie zamieszczona w BIP Zamawiającego. 

 
Urząd Miejski w Warce (siedziba Gminy Warka) czynny:  
Poniedziałek: od godz. 8³º do godz. 16³º  
Wtorek – piątek: od godz. 7³º do godz. 15³º.  
W pozostałe dni oraz dni świąteczne Urząd Miejski nieczynny.  
 
UWAGA:  
Zmiana organizacji pracy urzędu od dnia 16.03.2020r. 
W związku z zagrożeniem epidemicznym, w Urzędzie Miejskim w Warce wprowadzono 
zmiany organizacji pracy Urzędu mające na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania 
się koronawirusa. 
Obowiązek telefonicznej rejestracji wizyt. 
Przed udaniem się do Urzędu prosimy o telefoniczny kontakt z pracownikiem Urzędu w celu 
omówienia sprawy, złożenia oferty i rezerwacji terminu wizyty w Urzędzie pod numerem 
telefonu 48 665 12 22. 
 

9.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, słownie z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

2. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia wymienione w ogłoszeniu i obejmować należny 

podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 

z 2020 r., poz. 106). Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnie z ww. przepisami, 

należy do Wykonawcy. 

3. Szacowana wielkość zamówienia określona w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do 

ogłoszenia), została podana jedynie w celu porównania ofert. Nie gwarantuje się Wykonawcy, 

że będzie wymagane od niego wykonanie wielkości wskazanych w Formularzu oferty. 

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie zależało od faktycznej wielkości wykonanych usług 

rozliczanych z uwzględnieniem cen jednostkowych. 

4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu – pod rygorem 

odrzucenia oferty. Zamawiający oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne 

czynniki, w szczególności: oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane 

rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla 



Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy, koszty pracy, wpływ pomocy publicznej 

udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie wynikającym z przepisów prawa 

pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie wynikającym z przepisów prawa 

ochrony środowiska oraz powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

10. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający przekaże wszystkim 

wykonawcom informację o udzieleniu lub nieudzieleniu zamówienia oraz zamieści 

niniejszą informację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Warce.  

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawrze umowę w 

sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą. 

 

11. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1.      Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą: wszystkie rozliczenia związane z realizacją 

przedmiotowego zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie 

dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

2.   Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem 

swojej oferty.  

3.   Unieważnienie postępowania: 

a)    Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia  

w sytuacjach określonych w art. 93  ust. 1 pkt 1 i 4-7 ustawy Pzp. 

b)    O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert oraz tych, którzy złożyli oferty – w przypadku uniważnienia 

postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 



 12. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: 

     a) Formularz oferty 

     b) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału i dot. braku podstaw do wykluczenia 

c) Wykaz wykonanych usług + dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług 

d) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów – jeżeli dotyczy 

e) Dokument potwierdzający aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego 

przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 

2012r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1041). 

f) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. 

13. Złożona oferta przez Wykonawcę stanowić będzie oświadczenie woli do wykonania 

przedmiotowego zamówienia na warunkach w niej zawartych. 

 

14. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY :  

 
1) Umowa na świadczenie usług pocztowych na obszarze Polski oraz poza granicami Polski 

zostaje zawarta na okres od listopada 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. 
2) Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą Prawo Pocztowe z dnia 23 
listopad 2012 r.  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) i wewnętrznymi regulaminami 
Wykonawcy, wydanymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile 
regulaminy te nie pozostają w sprzeczności z istotnymi postanowieniami niniejszej 
umowy i niemniejszego ogłoszenia. 

3) Zamawiający będzie wnosił opłaty za świadczenie usług pocztowych z dołu za wykonaną 
usługę. 

4) Zamawiający za okres rozliczeniowy do fakturowania uznaje miesiąc kalendarzowy. 
Wykonawca wystawi fakturę na podstawie dokumentów nadanych i zwróconych 
przesyłek w terminie do 7-go dnia następnego po miesiącu rozliczeniowym. 

5) Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub 
zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, 
potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub 
oddawczych, przy czym obowiązywać będą ceny jednostkowe podane w formularzu 
ofertowym, Formularz ofertowy powinien określić cenę jednostkową brutto każdej 
przesyłki pocztowej i każdego zwrotu, wymienionych w zestawieniu rodzajowym. 

6)  W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek nie ujętych w formularzu 
ofertowym podstawą rozliczeń będą ceny zawarte w obowiązującym w dacie przyjęcia 
przesyłek cenniku opłat za usługi pocztowe świadczone przez Wykonawcę. 

7) Ceny określone w formularzu oferty (stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia) muszą 
zawierać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu 
zamówienia przez Wykonawcę. 



8) Rozliczenie za wykonaną usługę następować będzie na podstawie cen jednostkowych 
brutto, podanych przez Wykonawcę podanych w formularzu ofertowym.  

9) Łączną należność za wykonane w okresie obrachunkowym usługi, stanowi suma opłat za 
faktyczną ilość przesyłek nadanych, oraz zwróconych po wyczerpaniu możliwości 
doręczenia według cen jednostkowych brutto podanych w ofercie. 

10) Należności wynikające z faktury, Zamawiający reguluje przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia 
faktury. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury za 
wykonanie usługi niezwłocznie od daty jej wystawienia.  

11) Za datę płatności uważa się datę przelewu środków na rachunek Wykonawcy. 
12) W przypadku konieczności dokonania korekty faktury, kwotę należną za faktyczną 

liczbę przesyłek nadanych i zwróconych w danym okresie obrachunkowym Zamawiający 
regulować będzie przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury korygującej. 

13) Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji 
zamówienia, z wyjątkami: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe, może nastąpić 
zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku; 

b) w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika z 
uregulowań prawnych w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za powszechne 
usługi pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe;  

c) ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji 
zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego 
cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających w 
przedłożonej ofercie. Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem 
Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego 
aktualnego cennika lub regulaminu,  

d) Zmiana cen może dokonać się wyłącznie w przypadku ich akceptacji przez Urząd 
Komunikacji Elektronicznej, w sposób określony w ustawie Prawo Pocztowe z 
dnia 23 listopad 2012 r.  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041).  

14)  Zamawiającemu przysługuje możliwość korzystania z programów rabatowych 
(opustowych) oferowanych przez Wykonawcę w toku realizowanej umowy. 

15) Zasady szczegółowe przetwarzania danych osobowych zostały określone w Pkt 15 
klauzula informacyjna RODO niniejszego ogłoszenia.   

16) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
przypadku wystąpienia okoliczności:  

a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 
dotyczące funkcjonowania rynku usług pocztowych, w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu umowy,  

b) gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, Wykonawca będzie uprawniony do 
wystawienia faktury VAT uwzględniającej obowiązującą na dzień powstania 
obowiązku podatkowego stawkę podatku VAT,  

c) gdy nastąpi zmiana cennika obowiązującego u Wykonawcy zatwierdzonego 
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony 
przez przepisy Prawa pocztowego,  



d) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie 
ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 
umowy,  

e) w przypadku zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki 
terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na 
realizację umowy. 

f) w przypadku pojawienia się nowych usług w trakcie realizacji umowy, w 
zakresie przesyłek nie wymienionych w formularzu ofertowym. Podstawą 
rozliczeń będą wtedy ceny zawarte w obowiązującym w dacie przyjęcia przesyłek 
cenniku opłat obowiązującym u Wykonawcy, publikowanego na stronie 
internetowej Wykonawcy lub dostarczonego w formie pisemnej Zamawiającemu. 

g)  ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji 
zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego 
cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających w 
przedłożonej ofercie. Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem 
Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego 
aktualnego cennika lub regulaminu, 

h) Zamawiającemu przysługuje możliwość korzystania z programów rabatowych 
(opustowych) oferowanych przez Wykonawcę w toku realizowanej umowy.   

17) Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

18) W sprawach nieuregulowanych umową na świadczenie usługi zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisów dotyczących świadczenia usług 
pocztowych i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

19) Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych pozycji przesyłek 
wyszczególnionych w formularzu ofertowym mają charakter szacunkowy i nie mogą być 
podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze stron Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do niewykorzystania ilości wskazanych w ww. załączniku. Określone w nim 
rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i 
mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża 
zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w 
trakcie trwania umowy.  

20) Wartość wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy wynosi: 
……………………............ zł brutto.  

słownie: ...........................................................  

Netto……………….zł. 

Odpowiedzialność za nadzorowanie środków finansowych przeznaczonych na usługi 
pocztowe w wyżej wymienionej kwocie spoczywa na Zamawiającym. W przypadku 
wcześniejszego wykorzystania środków na realizację umowy, powodujących, że 
wykonanie umowy staje się niemożliwe – Zamawiający zastrzega sobie możliwość 



rezygnacji z części zamówienia i rozwiązania umowy przed upływem okresu jej 
obowiązywania.  

 

15. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

�   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Burmistrz Warki 

Pl. Stefana Czarnieckiego 1 

05-660 Warka 

um@warka.org.pl 

�  inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Warka  jest Pani Karolina Sałyga, 

tel. 48 665 12 50, email: daneosobowe@warka.org.pl. 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: IR.271.1.1.155.2020 

pod nazwą „Świadczenie usług społecznych w zakresie przyjmowania i doręczania 

przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym” prowadzonym w trybie ogłoszenia na 

usługi społeczne; 

�   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843), dalej „ustawa Pzp”;   

�   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania 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;   



�   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

�   posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

�   nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

�   W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, 

w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych 

z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez 

Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem 

umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń 

w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją 

obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą 

przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do 

państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane 

podmiotom współpracującym z Urzędem Gminy w Warce w oparciu o umowy 

powierzenia  zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w  

zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób 

postępowania z danymi został opisany powyżej. 



�   Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i 

sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację 

umowy.  

 

Załączniki do ogłoszenia: 
1. Formularz oferty 
2. Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału i dot. braku podstaw do wykluczenia 
3. Wykaz usług 
4. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (wzór) 

 

Opracowała: Sylwia Jałocha                                               ………………………………. 

Sprawdziła:  Ewa Belicka                                                   …………………………….... 

 
 
                                                                                                         Zatwierdził:   
 
 
                                                                                                  …………………………. 
                                                                                                         (pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 


