SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA ŚWIECIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 124, 86 – 100 ŚWIECIE
Przetarg nieograniczony pn.

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Świeciu”

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

ZATWIERDZAM
Burmistrz
Krzysztof Kułakowski

Świecie, dnia 30 listopada 2020 r.

§ 1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie
NIP 559 – 10 – 03 – 606; REGON 092351067
strona internetowa: www.bip.swiecie.eu, e – mail: kruczkowska@swiecie.eu
tel. 52 333 23 53, fax 52 333 23 51
Nr sprawy: OR.271.30.2020.
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej w dalszej części SIWZ
– Pzp i ustawą, a w sprawach nieuregulowanych przepisami Pzp, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).
§ 3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby
Urzędu Miejskiego w Świeciu.
Zakres usług obejmuje przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich zwrot po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy
i zwrot ZPO (zwrotnego potwierdzenia odbioru) pokwitowanie przez adresata. W przypadku posiadania przez
Wykonawcę placówki nadawczo – odbiorczej w odległości większej niż 7 km od siedziby Zamawiającego zakres
usług obejmuje również dostarczenie i odbiór przesyłek pocztowych do/z Urzędu Miejskiego w Świeciu.
2. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się:
1) przesyłki listowe krajowe o wadze do 2000g (Format S; Format M, Format L):
a) zwykłe ekonomiczne nierejestrowane – przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką
najszybszej kategorii,
b) rejestrowane ekonomiczne – przesyłka rejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii,
przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub
uszkodzeniem,
c) rejestrowane ekonomiczne ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłka rejestrowana
nie będąca przesyłką najszybszej kategorii, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczana za pokwitowaniem
odbioru,
Wymiary przesyłek listowych krajowych:
Format S - to przesyłka o wymiarach:
Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości (grubości) 20 mm, długości 230 mm,
szerokości 160 mm.
Format M – to przesyłka o wymiarach:
Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
szerokość 230 mm,
Maksimum – Żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm,
Format L - to przesyłka 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,
2) przesyłki listowe zagraniczne o wadze do 2000g
a) zwykłe nierejestrowane priorytetowe
Wymiary przesyłek listowych zagranicznych:
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) paczki pocztowe krajowe o wadze do 10.000g (Gabaryt A i B):
a) ekonomiczne – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii,

b) ekonomiczne ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – paczki rejestrowane ekonomiczne
przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru.
Wymiary paczek pocztowych:
Gabaryt A – to paczka o wymiarach:
Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140mm,
Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600mm, szerokość 500mm, wysokość
300mm.
Gabaryt B – to paczka o wymiarach:
Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600mm, szerokość 500 mm, wysokość 300mm,
Maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość – 3000 mm, przy
czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.
4) Usługa kurierska krajowa w opakowaniu firmowym o wadze do 1.000 g. o wymiarach nie większych niż:
długość 350 mm, szerokość 250 mm.
Ustala się tolerancję wszystkich wymiarów +/- 2mm.
3. Przez zwroty rozumie się zwroty niedoręczonych przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich
doręczenia lub wydania odbiorcy, z podaniem przyczyny niedoręczenia. Przez ZPO (zwrotne potwierdzenie
odbioru) rozumie się zwrot pokwitowanego przez adresata potwierdzenia odbioru.
4. Usługa dostarczania przesyłek pocztowych świadczona będzie przez Wykonawcę do każdego wskazanego
przez Zamawiającego adresu na terenie RP, a poza jego granicami do państw ujętych w wykazie umieszczonym
w cenniku usług powszechnych.
5. Wykonawca zobowiązuje się:
1) do przyjęcia do nadania przesyłek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia dostarczonych przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego do placówki nadawczo – odbiorczej Wykonawcy celem ich
nadania, w przypadku posiadania przez Wykonawcę placówki nadawczo –
odbiorczej
w odległości nie większej niż 7 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca zapewnia, że placówka nadawczo
– odbiorcza Wykonawcy będzie czynna codziennie, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach
co najmniej od 8:00 do 16:00. W takim przypadku Zamawiający codziennie w dni robocze od poniedziałku
do piątku będzie nadawał minimum jeden raz dziennie przesyłki pocztowe w placówce nadawczo – odbiorczej
Wykonawcy w godzinach od 11:00 do 16:00 i odbierał jeden raz dziennie przesyłki pocztowe oraz ZPO
(zwrotne potwierdzenie odbioru) i zwroty w placówce nadawczo – odbiorczej Wykonawcy w godzinach od 8:00
do 9:30.
2) do dostarczania jeden raz dziennie przesyłek pocztowych oraz ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru)
i zwroty do siedziby Zamawiającego codziennie, od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach od 8:00
do 9:30 i odbioru minimum jeden raz dziennie przesyłek pocztowych przygotowanych do wysyłki z siedziby
Zamawiającego codziennie, od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 11:00 do 16:00, w przypadku
posiadania przez Wykonawcę placówki nadawczo – odbiorczej w odległości większej niż 7 km od siedziby
Zamawiającego. Odbioru przesyłek pocztowych przygotowanych do wysyłki dokonywać będzie upoważniony
przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia.
6. Nadanie przesyłek pocztowych przez Wykonawcę objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu
ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego za wyjątkiem przesyłek zawierających błędy.
7. Odbiór przesyłek pocztowych przygotowanych do wysyłki będzie każdorazowo dokumentowany przez
przedstawiciela Wykonawcy pieczęcią, podpisem i datą w pocztowej książce nadawczej lub w innym
równoważnym
dokumencie (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu
ilościowo
– wartościowym
przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych (dla przesyłek zwykłych
– nierejestrowanych). W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek pocztowych (nieprawidłowe
opakowanie, brak pełnego adresu, niezgodność wpisów do dokumentów nadawczych z wpisami na przesyłkach,
brak znaków opłaty), Wykonawca wyjaśnia je ze wskazanym pracownikiem Zamawiającego telefonicznie.
Przy braku możliwości ich wyjaśnienia ze wskazanym pracownikiem Zamawiającego lub ich usunięcia w dniu
ich odbioru, nadanie odebranych przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym. Zwrot niedoręczonych przesyłek
pocztowych do Zamawiającego odbywać się będzie niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia,
z podaniem przyczyny niedoręczenia.
Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu pokwitowane przez adresata zwrotne potwierdzenie
odbioru, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.
8. W przypadku nieobecności adresata przesyłki, Wykonawca pozostawi adresatowi zawiadomienie
o próbie doręczenia przesyłki (awizo) 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/w terminie Wykonawca (Operator) sporządzi powtórne zawiadomienie
o możliwości jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni, przy czym w przypadku przesyłki nadanej na podstawie
Kodeksu postępowania administracyjnego przesyłka ta może być odebrana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
daty pierwszego zawiadomienia. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana jest
Zamawiającemu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do honorowania i obsługiwania zwrotnego potwierdzenia odbioru stanowiącego
potwierdzenie doręczenia i odbioru przesyłki na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.). Zamawiający będzie korzystał z druków
zwrotnego potwierdzenia odbioru dla przesyłek krajowych (zgodnych z KPA) zgodnych z wymogami Regulaminu
świadczenia usług powszechnych u Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu jego wzoru z Wykonawcą.
Zamawiający będzie korzystał również z należących do Wykonawcy druków zwrotnego potwierdzenia odbioru dla
przesyłek zagranicznych po wcześniejszym uzgodnieniu jego wzoru z Wykonawcą.
10. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek pocztowych. Opakowanie
przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona. Opakowanie paczki powinno
stanowić zabezpieczenie przed dostępem do zawartości oraz uniemożliwiać uszkodzenie przesyłki w czasie
przemieszczania. W przypadku uszkodzenia przesyłki pocztowej przez Wykonawcę ma on obowiązek
zabezpieczyć przesyłkę, a w przypadku znacznych uszkodzeń przesyłki rejestrowej – sporządzić protokolarny
opis jej stanu, bez wglądu w jej zawartość, chyba że w wyniku uszkodzenia przesyłki rejestrowej może wystąpić
dalsze uszkodzenie lub ubytek jej zawartości.
11. Zamawiający zobowiązuje się:
1) do właściwego przygotowania przesyłek pocztowych do nadawania oraz sporządzania zestawień dla
przesyłek nierejestrowanych i rejestrowanych,
2) do nadawania przesyłek pocztowych w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć:
a) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej lub do
innego równoważnego dokumentu w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla
Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej
partii przesyłek po wcześniejszym uzgodnieniu wzoru i treści w/w z Wykonawcą,
b) dla przesyłek zwykłych – nierejestrowanych – zestawienie ilościowo – wartościowe przesyłek wg
poszczególnych kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach,
z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla
Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek po wcześniejszym uzgodnieniu wzoru i treści
zestawienia ilościowo - wartościowego z Wykonawcą,
3) do umieszczenia na przesyłce pocztowej nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie
w pocztowej książce nadawczej lub w innym równoważnym dokumencie dla przesyłek rejestrowanych) oraz
pieczątki (nadruku) określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego na stronie adresowej każdej nadawanej
przesyłki,
4) do umieszczenia na stronie adresowej przesyłek, w miejscu przeznaczonym na opłatę napisu (nadruku)
lub odcisku pieczęci o treści wskazanej przez Wykonawcę. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie
przesyłek pocztowych w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca
zgodnie z adresem przeznaczenia.
12. Zamawiający określił w formularzu ofertowym przewidywane ilości nadawanych przesyłek pocztowych przez
okres obowiązywania umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą. Rodzaje i liczba przesyłek są szacunkowe
i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę tym samym
oświadczając, że nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i liczbowych w trakcie realizacji umowy.
Faktyczne ilości realizowanych przesyłek w okresie obowiązywania umowy będą wynikać z aktualnych potrzeb
Zamawiającego, a więc mogą odbiegać od ilości wskazanych w formularzu ofertowym.
Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. 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 oraz dokumentów
oddawczych dokumentujących zwrot przesyłek, kiedy możliwość dostarczenia została wyczerpana.
Opłata za niewykonane usługi komplementarne (tj. potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej) wniesiona przy
nadawaniu przesyłek podlega zwrotowi. Zwrot ten dokonywany będzie poprzez pomniejszenie kwoty opłat za
zwrócone przesyłki. Różnica kwot za zwrot przesyłek oraz opłat należnych z tytułu niewykonania usług
komplementarnych stanowić będzie należność dla Wykonawcy.

W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek nie ujętych w formularzu ofertowym podstawą rozliczeń
będą ceny z aktualnego cennika usług powszechnych Wykonawcy.
13. Reklamację z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dni od dnia
nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od jej nadania (dot. przesyłek
w obrocie krajowym) i nie później niż 6 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu nadania (dot. obrotu
zagranicznego). Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć - 30 dni dla przesyłek
krajowych oraz 90 dni dla przesyłek zagranicznych - od dnia otrzymania reklamacji.
14. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiającemu
przysługuje odszkodowanie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.).
15. Usługi pocztowe będą świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z:
a) ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041) i wydanymi na jej podstawie
aktami wykonawczymi,
b) regulaminami świadczenia usług pocztowych wydanymi przez Wykonawcę.
c) Światową Konwencją Pocztową wraz z aktami wykonawczymi.
16. Cena jednostkowa podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie będzie ulegała zmianom przez cały
okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniami:
1. zmiany lub ustalenia stawki VAT na usługi pocztowe,
2. zmiany cennika na usługi pocztowe, zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub
w sposób dopuszczony przez obowiązujące przepisy prawa pocztowego.
17. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod CPV główny: 64110000-0 Usługi pocztowe
64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów
64113000-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek
64120000-3 Usługi kurierskie
§ 4. Termin i sposób wykonania zamówienia
1. Okres realizacji zamówienia – od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w załączniku nr 4 do SIWZ (wzór umowy).
§ 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania
5.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
5.1.1.1. Posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek do ich posiadania tj.
- Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych prowadzony przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
( Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.)
5.1.1.2. Posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia:
- Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań.
5.1.1.3. Dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań.
5.1.1.4. Dysponował odpowiednim potencjałem technicznym
- Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań.
5.1.1.5. Posiadał sytuację ekonomiczną i finansową
- Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań.
5.1.2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków
określonych w art. 22a Pzp, zgodnie z § 6.9 SIWZ.

5.1.2.1. Usługi objęte przedmiotem zamówienia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
muszą być wykonane przez podmiot posiadający wpis do rejestru, o którym mowa w pkt 5.1.1.1.1.,
Wykonawca musi wykonać samodzielnie.
5.1.3.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
oraz technicznych (§ 5.1 SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli podmioty
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia
w charakterze podwykonawcy.
5.1.4.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, o których mowa w § 5.1 SIWZ.
5.2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych
w art. 24 ust. 1 Pzp.
§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia
1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
w załączniku nr 3A do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa
w
§ 6.1 powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to
ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w § 6.1 lub
odpowiednio w § 6.2 SIWZ.
4. Wykonawca, w terminie 3-ech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3B
do SIWZ.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, tj.:
a) oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w § 5.1 SIWZ :
 w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
 wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe ( Dz. U.
z 2020 r., poz. 1041 ze zm.)
b) oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
1 Pzp
6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie
żądać następujących dokumentów:
1) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego

7.
8.

9.

10.

11.

porozumienia w sprawie spłat tych należności, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst.
art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp; (Załącznik nr 5)
2) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24
ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp; (Załącznik nr 5)
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 6.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące
tego Wykonawcy lub 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 oraz z 2018 r., poz. 1544).
Informację w tym zakresie Wykonawca składa w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ.
Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 6.5 SIWZ, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w § 6.5 SIWZ wyrażone będą w innej walucie niż PLN
Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano
ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, NBP nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien
przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP opublikowanej przed dniem publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany jest
złożyć wraz z ofertą (Załącznik nr 6)

§ 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. 2018, poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną – pocztą elektroniczną. ( W formularzu ofertowym należy podać adres e-mail)
2. Adres do korespondencji Zamawiającego, numer faksu, adres poczty elektronicznej, zostały podane
w § 1 SIWZ.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń,
dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 3 Pzp; to oświadczenia, dokumenty lub
pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego
w wezwaniu. Forma to winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosowanych przepisów.
5. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:
- w zakresie merytorycznym: Grażyna Lewandowska - lewandowska@swiecie.eu
- w zakresie procedury: Karolina Kruczkowska – kruczkowska@swiecie.eu

§ 8. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
§ 9. Termin związania ofertą
1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego, jako dzień
składania ofert.
§ 10. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie
pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
b) oferta ma być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych
dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
c) stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1282), dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski. Interpretacja treści dokumentów składanych w języku obcym wraz z tłumaczeniem na
język polski będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie.
d) treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
e) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentów określających
status prawny Wykonawców lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby.
f) upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego rejestru. Oznacza
to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru stwierdzającego status prawny
Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwa w formie oryginału wystawione przez osoby do
tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.
g) oświadczenia sporządzone wg wzorów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny być wypełnione
i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i dołączone do oferty.
h) we wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego
zapisu o treści pieczęci firmowej Wykonawcy.
i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Forma oferty:
a) oferta winna mieć format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4
b) stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ i wchodzących
następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
c) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących
załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub
uzupełnionych ręcznie dokumentów oraz odpowiadać co do treści wzorom załączonym do SIWZ.
d) zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
e) zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane przez osobę (lub
osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione/upoważnione są dwie lub więcej osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią właściwego rejestru określającego status prawny
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
f) zaleca się, załączenie do oferty spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
g) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie
treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) powinny być
parafowane przez Wykonawcę.

h) dokumenty wynikające z treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 1282) wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z
oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być
potwierdzona przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
i) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
j) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 r., ,
poz. 1010 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca
zobowiązany jest wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej.
k) informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone
w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od
pozostałych, jawnych elementów oferty.
3. Na zawartość oferty składa się:
a) wypełniony i podpisany Formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ
b) wypełniona i podpisana Wycena przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
c) wypełnione i podpisane oświadczenie, o którym mowa w § 6.1 SIWZ
d) stosowne pełnomocnictwo (a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego
f) zobowiązanie, o którym mowa w § 6.11 SIWZ (Załącznik nr 6) (jeżeli dotyczy).
§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 grudnia 2020 r. do godz. 9.00. Ofertę należy złożyć
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100
Świecie.
b) ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (koperta, paczka) uniemożliwiającym odczytanie jej
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
c) kopertę (paczkę) należy opisać następująco”

GMINA ŚWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu
Miejskiego w Świeciu.”
Nie otwierać przed 10 grudnia 2020 r. przed godz. 10.00
d) na kopercie (paczce) oprócz opisu jak wyżej należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy
e) każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert
f) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

g) zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę)
„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR ……..”
h) wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć
dopiskiem „WYCOFANIE”.
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
a) otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 10 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego tj.
w sali nr 32 budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 124 w Świeciu
b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
c) w trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których
dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania
d) koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek)
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty
e) w trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym:
 kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 ceny, termin wykonania zamówienia, warunki płatności zawarte w ofertach, informację o odległości
placówki Wykonawcy od siedziby Zamawiającego.
f) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje, o których
mowa w § 11.2.e) SIWZ
g) ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy
§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny
12.1 Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT), sporządzając
wycenę przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
12.2 Cena oferty wynikająca z wyceny przedmiotu zamówienia winna być wpisana w „Formularzu oferty”
stanowiącym Załącznik nr 1A do SIWZ i będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie
wyboru najkorzystniejszej oferty.
12.3 Cena oferty uwzględnia okres trwania umowy podany w SIWZ.
12.4 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wycenę przedmiotu zamówienia sporządzoną ściśle
w oparciu o wszystkie pozycje zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ.
12.5 Ponadto cena oferty winna zawierać wszystkie niezbędne nakłady oraz koszty jakie poniesie z tytułu
należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy.
12.6 Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku (grosze).
12.7 W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek nieujętych w formularzu ofertowym podstawą
do rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika usług powszechnych Wykonawcy.
§ 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteria oceny:
Lp.
1
2
3

KRYTERIUM
Cena
Termin płatności faktury
Odległość placówki nadawczo – odbiorczej Wykonawcy od siedziby
Zamawiającego
RAZEM

WAGA
60 %
20 %
20 %
100 %

2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
a) kryterium 1 – Cena
najniższa cena oferowana wśród wszystkich podlegających ocenie ofert
Najniższa cena brutto = ------------------------------------------------------------------------------------------------- x 60 %
cena zaoferowana w badanej ofercie
b) kryterium 2 – Termin płatności faktury
Kryterium termin płatności z zastrzeżeniem że termin płatności jest nie krótszy niż 14 dni od daty wystawienia
faktury przez Wykonawcę.
Oferta z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę otrzyma 0 pkt
Oferta z terminem płatności od 14 dni do 21 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę otrzyma 10
pkt
Oferta z terminem płatności od 22 dni do 30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę otrzyma 20
pkt.

c) kryterium 3 – Odległość placówki nadawczo – odbiorczej Wykonawcy od siedziby Zamawiającego
Kryterium odległość placówki nadawczo – odbiorczej Wykonawcy od siedziby Zamawiającego
z zastrzeżeniem, że odległość ta jest nie większa niż 7 km.
Oferta z odległością placówki nadawczo – odbiorczej Wykonawcy od siedziby Zamawiającego 0 – 3 km
– 20 pkt
Oferta z odległością placówki nadawczo – odbiorczej Wykonawcy od siedziby Zamawiającego 3 – 7 km
– 10 pkt
Oferta z odległością placówki nadawczo – odbiorczej Wykonawcy os siedziby Zamawiającego powyżej 7
km – 0 pkt




Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w wszystkich kryteriach, wynosi 100
pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą cena.

§ 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O terminie i miejscu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
zostanie powiadomiony niezwłocznie po upływie terminu do wniesienia odwołania lub zakończeniu
postępowania odwoławczego.
2. Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta zgodnie z terminami wskazanymi w art. 94
Prawa zamówień publicznych.
3. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców, zaangażowanych w wykonywanie usług. Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Wzór umowy określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
§ 17. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp „środki ochrony prawnej” (art.
179 – 198g ustawy Pzp) tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do Sądu
Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
c) odrzucenia oferty odwołującego
d) opisu przedmiotu zamówienia
e) wyboru najkorzystniejszej oferty
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w § 17.5 SIWZ.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp (komunikacja elektroniczna) albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie
5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w § 17.7 i 17.8 SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowód,
a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
§ 18. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
§ 19. Maksymalna liczba Wykonawców (w przypadku umowy ramowej)
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
§ 20. Przewidywane zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp oraz okoliczności, po
których zaistnieniu będą one udzielane
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
§ 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać
oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
§ 22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego
1. Adres poczty elektronicznej: kruczkowska@swiecie.eu
2. Adres strony internetowej: www.bip.swiecie.eu
§ 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym, a Wykonawcą
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą realizowane będą w złotych polskich (PLN).
§ 24. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
§ 25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem treści art. 93 ust. 4 Pzp.
§ 26. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 Pzp
Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 Pzp
§ 27. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Usługi objęte przedmiotem zamówienia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa muszą być wykonane
przez podmiot posiadający wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzony przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1041 ze zm)
§ 28. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik
nr 4 do SIWZ.
§ 29. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp
Nie dotyczy

§ 30. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
1.Wzór umowy, określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W tym szczególne warunki, które należy uwzględnić
przy realizacji zamówienia:
a. Wykonawca ma obowiązek:
- rozliczania bieżącego i całkowitego rzeczowego i finansowego zadania,
- wykonania innych czynności nie wymienionych w SIWZ, które będą konieczne do prawidłowej realizacji
zamówienia oraz zabezpieczających interesy zamawiającego.
b. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
c. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie wykonywania swoich
obowiązków zawartych w umowie.
d. Wykonawca zobowiązany jest się ubezpieczy od odpowiedzialności cywilnej oraz z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Polisy oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny
być ważne w terminie realizacji przedmiotu zamówienia.
e. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niedociągnięć
i zaniedbań w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
f. Zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację
z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po
przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu
zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji usług.
g. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie
warunków udziału w postepowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże
spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia
przez dotychczasowego podwykonawcę.
h. Zmiany podwykonawcy można dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części usługi przez podwykonawcę zostało
wskazane przez Wykonawcę w ofercie. W wypadku gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie, iż zamierza powierzyć
część dostaw podwykonawcom, ich wprowadzenie na etapie wykonywania umowy jest niedopuszczalne.
2. Zamawiający dokona zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a. o okres rozstrzygnięcia postępowania – odwołanie,
b. wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności,
c. na skutek działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, której spowodują przerwania lub czasowe
zawieszenie realizacji zamówienia,
d. zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego,
e. wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy i termin zakończenia usługi,
2) zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności
powodujących, że wykonanie umowy zgodnie z określonym zakresem w SIWZ nie jest możliwe czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
3) zmiany osobowe w zakresie osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie
można było przewidzieć w chwili sporządzenia specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma
bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w3 umowie nie
mogły pełnić swoich czynności w okresie
4)inne zmiany:
a. w przypadku urzędowej zmiany lub ustalenia stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy
regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, obowiązujący
od chwili wprowadzenia zmiany lub ustalenia stawki VAT
b. zmiana nazwy zadania,
c. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
d. zmiana rachunku Wykonawcy,

e. zmiany podwykonawców lub wprowadzenie podwykonawców w przypadku braku ich wypełnienia w ofercie
spełniających warunki lub wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( jeśli były opisane
i Wykonawca składając ofertę polegał na zasobach innych podmiotów)
f. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy,
g. w przypadku zaistnienia okoliczności, których wynikiem będzie zmniejszenie zapotrzebowania na wysyłanie
przesyłek pocztowych Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia.
5) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu
do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
6) Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp udzielanie zamówień dodatkowych określonych
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia
o zasadach wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku:
a. zmiany lub ustalenia stawki podatku od towarów i usług,
b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
8)W przypadku zmiany lub ustalenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie za usługi świadczone od dnia wejścia w
życie zmiany będzie uwzględniała stawkę podatku VAT po zmianie. Za datę świadczenia usługi uważa się datę
nadania przesyłki lub datę zwrócenia niedoręczonej przesyłki do nadawcy.
9) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, każda ze stron
umowy może zwrócić się do drugiej strony z propozycją dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia. W terminie
14 dni od otrzymania propozycji strony zobowiązane są przeprowadzić negocjacje, których przedmiotem będzie
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia oraz – jeżeli uznają, że zmiana taka będzie miała wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez wykonawcę – dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia.
§ 31. Inne postanowienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp musi być wykazany odrębnie przez każdego
z Wykonawców występujących wspólnie. Warunki udziału w postępowaniu powinny być spełnione łącznie
przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do załączenia
do oferty pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w § 30.1.b) SIWZ
d) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem
2. Podwykonawstwo:
a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/Podwykonawcom
b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie
niniejszego nastąpi w Formularzu oferty
c) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
§ 32. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
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 Świecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100
Świecie, tel. 52 333 23 23, fax 52 333 23 11, e-mail: sekretariat@swiecie.eu
 administrator w Gminie Świecie wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można
kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, tel. 607 753 478,
e-mail: daneosobowe24h@wp.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 OR.271.30.2020 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego
 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 ze zmianami), 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 związanych 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,
stosownie 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.
§ 33. Wykaz załączników do SIWZ:
 Załącznik Nr 1A – Formularz oferty
 Załącznik Nr 2 – Wycena przedmiotu zamówienia
 Załącznik Nr 3A – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp
 Załącznik Nr 3B – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
 Załącznik Nr 4 – Wzór umowy
 Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15,21 i 22 Pzp i § 5 okt 5 i 6
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2106 r
 Załącznik Nr 6 – Informacja o oddaniu do dyspozycji zasobów podmiotu trzeciego

