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OR.271.1.2016.SJB 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 209 000 euro określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z art. 39 i 43 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą 

Pzp”, na: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz 

Gminy Grójec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią tego 

dokumentu. Wykonawcy ponoszą ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty. 

Oferta musi odpowiadać pełnej dokumentacji. 

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania, 

opisanych w niniejszym dokumencie. 
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I. Zamawiający 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec 

ul. Józefa Piłsudskiego 47 

05-600 Grójec 

Polska 

Tel. 48 664-30-91, fax. 48 664-21-03 

NIP 797-20-11-265 

REGON 670223310 

 

II. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną. Dokumenty składające się na 

ofertę należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego. Jeżeli Zamawiający lub 

Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje bądź 

zapytania, za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

2. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: 

Jolanta Stykowska – Sekretarz Gminy tel. 48 661-27-72, 48 664-30-91 wew.66 

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godzinach: 7
30 

- 15
30

. 

 

III. Przedmiot zamówienia
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 

i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec od stycznia 2017 roku do grudnia 2019 roku. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

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 Gminy 

Grójec od  stycznia 2017 roku do grudnia 2019 roku. 

2. Przez Wykonawcę - Operatora rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do 

wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz 

zagranicą, to jest wpisanego do Rejestru Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie 

z art.6 ust.1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe Dz. U. z 2016 r. poz. 

1113, z późn. zm.) 

3. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się: 

1) Zwykłe - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej 

kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, 

2) Zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii 

w obrocie krajowym i zagranicznym, 

3) Polecone - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej 

kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, 
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4) Polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym i zagranicznym, 

5) Polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) przesyłki nie będące 

przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i 

doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym, 

6) Polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki 

najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za 

pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym, 

7) GABARYT A 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 

20mm,długość 325 mm, szerokość 230 mm, 

- paczki o wymiarach: 

MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 50 x 140 

mm 

MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć : długość 

600mm,szerokość 500mm, wysokość 3000 mm, 

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2mm. 

8) GABARTY B to: 

- przesyłki o wymiarach: 

MINIMUM - jeśli choć jeden wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub 

długość 325 mm, lub szerokość 230 mm, 

MAKSIMUM - suma długości . szerokości i wysokości ( grubości) 900mm, 

przy czym największy z tych wymiarów ( długość) nie może przekroczyć 600 

mm, 

- paczki o wymiarach: 

MINIMUM - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm, 

szerokość 500 mm, 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. 

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm. 

4. Operator zobowiązuje się doręczyć przesyłki listowe przyjęte do przemieszczenia 

i doręczenia: w dniu następnym jednak nie później niż w 2-gim dniu po dniu nadania 

w przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii, w dniu następnym jednak nie 

później niż w 4-tym dniu po dniu nadania w przypadku przesyłki nie będącej przesyłką 

najszybszej kategorii. 

5. Przesyłki listowe nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Operatora 

do każdego miejsca w kraju i zagranicą. Paczki nadawane przez zamawiającego 

dostarczane będą do każdego miejsca w kraju i zagranicą objętego porozumieniem ze 

Światowym Związkiem Pocztowym. 

6. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym według kategorii 
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rodzajowej i wagowej. Przesyłki rejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu 

listów poleconych. Przesyłki nierejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu 

nadanych przesyłek. Wykazy sporządzane będą w dwóch egzemplarzach po jednym 

dla Operatora i Zamawiającego. Operator zobowiązany jest do przedstawienia i 

uzgodnienia z Zamawiającym stosowanych wzorów wykazów o których mowa w 

niniejszym ustępie, najpóźniej do przedostatniego dnia przed datą obowiązywania 

umowy. 

7. 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. 

Zamawiający będzie korzystał wyłącznie z własnych opakowań przesyłek. 

8. Wykonawca zapewni możliwość nadawania wszystkich przesyłek objętych 

przedmiotem zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach co najmniej od 8.00 

do 16.00 w placówce nadawczej Wykonawcy usytuowanej w miejscowości Grójec. 

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania lokalizacji punktów nadawania w 

załączniku do oferty. 

Ponadto Zamawiający wymaga, aby punkt nadawania przesyłek Wykonawcy, był 

oznakowany w sposób widoczny nazwą bądź logo Wykonawcy, umieszczonym 

w obrębie witryny jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy. 

9. W formularzu cenowym podane są orientacyjne ilości nadawanych przesyłek w celu 

wyliczenia ceny oferty. Mogą one ulegać zmianie w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. Wykonawca nie może dochodzić roszczeń z tytułu zmian 

ilościowych i rodzajowych. 

10. Operator będzie doręczał do siedzib Zamawiającego pokwitowane przez Adresata 

potwierdzenie odbioru przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. W przypadku 

nieobecności adresata, przedstawiciel Operatora pozostawia zawiadomienie o próbie 

doręczenia przesyłki (tzw. awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy Adresat może 

odebrać przesyłkę w terminie 7 kolejnych dni, licząc od dnia następnego po dniu 

zostawienia awizo u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w ww. 

terminie Operator sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru w 

terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie 

zwracana jest Zamawiającemu.  

 

KLAUZULA SPOŁECZNA - na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby co 

najmniej 5 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia były 

zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 

2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), tj. w szczególności 5 osób realizujących usługi pocztowe. 

 

Klauzula społeczna będzie zastosowana jako społeczne kryterium oceny ofert. 

Zamawiający będzie premiował Wykonawców deklarujących jak najwyższy udział osób 

zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę przy realizacji 

niniejszego zamówienia, tj. maksimum punktów w tym kryterium oceny otrzyma 

Wykonawca, który zadeklaruje najwyższą liczbę pracowników (zatrudnionych w pełnym 
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wymiarze czasu pracy), a pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej. 

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w 

art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać: ze strony internetowej lub 

otrzymać na wniosek wykonawcy, w terminie 3 dni: w siedzibie Zamawiającego pok. nr 26, 

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00.  

 

Kod 64110000-0 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 ustawy Pzp. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia  

styczeń 2017 roku do grudzień 2019 roku 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia Wykonawcy 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału określone w art. 25 ust. 1 ustawy - Pzp (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 

zm.), dotyczące: 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, 

dotyczącego uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, Wykonawca wykaże, 

że posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie 

wpisu do rejestru Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust.1 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. (DZ. U. z 2016 r. 1113 z późn. zm.) 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia, spełnienie warunku dotyczącego posiadania uprawnień do 

wykonywania określonej działalności zawodowej będzie polegało na wykazaniu 

posiadania wymaganych uprawnień przez wszystkich Wykonawców występujących 

wspólnie. 
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2) zdolności technicznej 

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

dotyczących zdolności technicznej, Wykonawca wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje co 

najmniej 2 usługi w zakresie świadczenia usługi pocztowej dla sektora 

publicznego, o wartości brutto nie mniejszej niż 150 tys. zł każda. 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełniać łącznie, tzn. spełnienie 

warunku będzie polegało na wykazaniu co najmniej przez np. dwóch spośród 

Wykonawców występujących wspólnie, minimum po jednej wykonanej lub 

wykonywanej usłudze z zakresu świadczenia usługi pocztowej dla sektora publicznego, 

o wartości brutto nie mniejszej niż 150 tys. zł każda lub na wykazaniu przez co 

najmniej jednego z Wykonawców minimum dwóch wykonanych usług spełniających 

powyższe wymagania. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec 

niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) ustawy Pzp, tj.: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia, 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

- skarbowe, 

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 2); 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
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6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 

184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że 

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Na podstawie art. 24 ust. 5 ppkt 4) ustawy Pzp Zamawiający wykluczy również 

Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy 

Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert: 

1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie 

art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ 

Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału. 

2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 

25a ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ 

Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału. 

Informacje zawarte w powyższych oświadczeniach będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega 
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wykluczeniu. 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, złożenie powyższych oświadczeń dotyczy każdego z podmiotów. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania, w 

zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, oraz w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza w powyższych 

oświadczeniach informacje o tych podmiotach. 

W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy/ców, Wykonawca 

zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) informacje o tym/tych 

podwykonawcy/ach. 

 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.: 

1) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu, dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Wykonawca przedstawi aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów 

pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na 

wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i 

doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ust.1 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2016 r. poz. 1113 z późn. 

zm.) 

Zaświadczenie należy złożyć w kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 

2) w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej, zamawiający żąda: 

a) wykazu usług wykonanych lub 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 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były 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 wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert w postępowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ 

Wykaz należy złożyć w formie oryginału. 

3) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału 

w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
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upływem terminu składania ofert w postępowaniu; 

Informację należy złożyć w formie kopii poświadczonej „za zgodność z 

oryginałem” przez osoby uprawnione do podpisania oferty. 

b) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 5 do 

s.i.w.z. 

Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału. 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, określonych w art. 86 

ust. 5 ustawy Pzp, dotyczących ofert jakie wpłynęły w postępowaniu, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie 

o udzielenie zamówienia, złożenie powyższego oświadczenia dotyczy każdego 

z podmiotów. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,  przedstawia 

w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt VI.2 ppkt 3) lit. a) i  

b ) .  

5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.2 ppkt 3) lit. 

a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkanialub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 

Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
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potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt VI SIWZ. jeżeli Wykonawca 

wskaże ich dostępność w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych 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 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

7. Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt VI, które 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty 

przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim 

przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 

dokumentów, o ile są one aktualne. 

 

VII. Poleganie na zasobach innych podmiotów. 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na 

zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia. 

2. Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia 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 ppkt 4) ustawy Pzp. 

3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

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

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
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za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

VIII. Podwykonawcy 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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. 

Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie z udziałem podwykonawców na 

zasadach określonych we wzorze umowy. 

 

IX. Forma składanych dokumentów 

Dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane są w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej zapisanej stronie - 

podpis z pieczątką. 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. 

Zamawiający może również zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie 

potwierdzonych kopii dokumentów, jeśli przedstawione kserokopie są nieczytelne lub budzą 

wątpliwości co do ich prawdziwości. 

 

X. Tajemnica przedsiębiorstwa 

W przypadku załączenia do oferty dokumentów zawierających informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 nr 153 poz. 1553), Wykonawca 

nie później niż w terminie składania ofert zastrzega, że nie mogą być one udostępnione innym 

uczestnikom postępowania i wykazuje, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

Zastrzeżone dokumenty winny być załączone na końcu oferty w sposób umożliwiający łatwe 

od niej odłączenie i być opatrzone napisem: „informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 

 

XI. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych 

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

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić 

wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Sformułowane na piśmie pytania Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub przy 
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użyciu środków komunikacji elektronicznej. Pytania powinny być opatrzone nazwą 

stawiającego je Wykonawcy. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający jednocześnie przekazuje wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 

ujawnienia źródła zapytania oraz umieszcza na stronie internetowej. Otrzymana 

odpowiedź Zamawiającego jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

 

XII. Zmiany treści w dokumentacji przetargowej 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 

specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. W przypadku zmiany treści 

specyfikacji prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieszcza informację o zmianach również w swojej siedzibie. 

W razie konieczności wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 

z uwzględnieniem czasu niezbędnego do dokonania zmian w ofertach. O przedłużeniu 

terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, 

którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści informację 

na stronie internetowej. 

 

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę należy sporządzić w języku polskim, na 

komputerze lub ręcznie, w sposób czytelny, długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, o treści odpowiadającej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, 

skutkować będzie odrzuceniem tych ofert. 

3. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca. 

Oferta, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, musi być sporządzona 

przez Wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ. 

4. Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 

5. Do oferty Wykonawca winien dołączyć komplet oświadczeń określonych w punkcie VI 

SIWZ. 

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania, 

w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz 

z ofertą składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 

VII.1 SIWZ - zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału. 
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7. Wymogiem Zamawiającego jest podanie w formularzu oferty - załącznik nr 1 

propozycji ceny powiększonej o podatek VAT wyliczony według stawki wynikającej 

z obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). 

8. W formularzu oferty - załącznik nr 1 należy podać ceny z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

9. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. W złotych polskich będą 

prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. Cena oferty winna być wyliczona przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami 

zamawiającego zawartymi w specyfikacjami istotnych warunków zamówienia. 

11. Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy. 

12. Celem prawidłowego sporządzenia oferty, zaleca się dokonanie przez Wykonawcę na 

własny koszt wizji lokalnej w terenie, którego ma dotyczyć realizowany przedmiot 

zamówienia oraz uzyskanie (na swoją odpowiedzialność i ryzyko) wszelkich informacji, 

które mogą być istotne dla przygotowania oferty. 

13. Wszystkie karty oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami, muszą być podpisane 

przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, a 

podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią Wykonawcy. Podpis (podpisy) muszą 

być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi. Za osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu uznaje się: 

1) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach 

spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych oraz w ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej; 

2) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o 

których mowa w ppkt 1), w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika 

Wykonawcy, oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie kopię 

należy dołączyć do oferty; 

3) w przypadku, gdy ofertę składać będzie kilka podmiotów działających wspólnie, 

oferta winna być podpisana przez pełnomocnika. 

14. Wszystkie karty oferty, wraz z załącznikami, powinny być jednoznacznie ponumerowane 

i złączone, w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. 

15. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisującą ofertę. 

16. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

17. W przypadku złożenia oferty przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie 

(konsorcjum) wymagane jest, aby: 

1) oferta była podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów, wszyscy 
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partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

2) konsorcjanci ustanowili pełnomocnika, upoważnionego do reprezentowania 

wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w 

całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z 

osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum. 

Jeżeli oferta złożona przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, 

Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie żądał 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

XIV. Okres związania ofertą 

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia 

upływu terminu składania ofert. 

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. Zmiany, albo wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do 

składania ofert są skuteczne. 

 

XV. Opakowanie oferty 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy i Miasta 

w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec opisaną według poniższej 

instrukcji. 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 

uniemożliwiający jej bezśladowe otworzenie, 

3. Na opakowaniu należy zamieścić: 

a) nazwę i adres Wykonawcy, 

b) adres Zamawiającego, nazwę postępowania: „OFERTA” przetarg 

nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i 

zagranicznym na rzecz Gminy Grójec z ewentualnym dopiskiem: „Zamienna ”, 

„Uzupełnienie” lub „Wycofanie oferty”, 

c) oznaczenie: nie otwierać przed dniem: 22.12.2016 r., godz. 10.00 

W przypadku braku powyższych informacji, Zamawiający nie będzie ponosił 

odpowiedzialności za zdarzenia, wynikłe wskutek niezastosowania się do powyższych 

wytycznych, tj. np. otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem - w przypadku braku 

informacji o terminie postępowania lub nieotwarcia oferty - w przypadku braku 

informacji o nazwie postępowania. 
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XVI. Termin składania ofert 

Oferty należy składać w dni robocze (bez sobót): poniedziałki - piątki w godzinach 7.30 – 

15.30, w siedzibie Zamawiającego ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Sekretariat p. 

22. 

Termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2016 roku o godzinie 9.00 

Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 

 

XVII. Wycofanie oferty 

Oferty mogą być wycofane przed ostatecznym upływem terminu składania ofert. Wniosek o 

wycofanie oferty powinien być złożony w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej, w 

miejscu i przed czasem opisanym w punkcie XVI, przez Wykonawcę lub osobę posiadającą 

pisemne upoważnienie od Wykonawcy do dokonania powyższych czynności. W przypadku, 

gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku o wycofanie oferty musi być również 

dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy, złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert, bez otwierania 

koperty lub opakowania. 

 

XVIII. Zmiany i uzupełnienia oferty 

Dopuszcza się złożenie oferty zamiennej, uzupełniającej, przed ostatecznym upływem 

terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferta pierwotna względem 

oferty zamiennej nie będzie otwierana. W celu wycofania oferty pierwotnej Wykonawca 

winien złożyć wniosek o jej wycofanie, określony w pkt XVII. 

Zwrot oferty pierwotnej nastąpi po terminie otwarcia ofert, bez otwierania koperty lub 

opakowania. 

 

XIX. Opis kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli: 

a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 

b) oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną z ustaleniami odnoszącymi się do warunków 

udziału i przedmiotu zamówienia, 

2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę 

oceny ofert. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów, 

obliczoną w oparciu o ustalone kryteria. 

4. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie 

traktowany jako wartość punktowa oferty. 

5. Oferty będą ocenione wg następujących kryteriów: 

a) cena brutto - znaczenie 60 % 

Sposób wyliczenia: 

(C min. : C oceniana) x 100 x 60% 
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b) kryterium społeczne*- ilość pracowników zatrudnionych w działalności 

operacyjnej Wykonawcy na umowę o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 

pracy wg stanu na dzień 30.09.2016 r. - znaczenie 40 % 

Sposób wyliczenia: 

(IP oceniana : IP max.) x 100 x 40% 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta Wykonawcy, który wykaże dysponowanie 

największą ilością osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę spośród wszystkich 

złożonych ofert. 

Przez działalność operacyjną Zamawiający rozumie działalność Wykonawcy związaną z 

bezpośrednim odbiorem i dostarczeniem przesyłek pocztowych w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia. 

 

XX. Otwarcie i ocena ofert 

1. Zamawiający, przed otwarciem ofert, poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Zamawiający otworzy oferty, w obecności 

Wykonawców, w dniu 22.12.2016 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy i Miasta 

w Grójcu p. 34 (sala konferencyjna). 

2. Podczas otwarcia ofert zamawiający: 

a) sprawdzi nienaruszalność opakowań z ofertami; 

b) zbada czy oferty złożone są w terminie; 

c) poda nazwy i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące zaoferowanych 

cen (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia i innych elementów oferty 

podlegających ocenie. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

4. Zamawiający dokona sprawdzenia czy oferty spełniają wymagane warunki 

zamówienia. Oferty, które nie spełniają warunków ustawy i niniejszej 

Specyfikacji zostaną odrzucone. Ocenie zostaną poddane tylko oferty ważne, tj. 

spełniające wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji. 

5. Jeżeli w toku dokonywania badania i oceny ofert, okaże się, że wykonawca nie 

złożył 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 przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie 

przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie złożył 

wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający 
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wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że: 

a) oferta jest niezgodna z ustawą, 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgodził 

się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie 

terminu związania ofertą; 

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, 

jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium; 

j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

XXI. Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba 

że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

c) W przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone 

oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

Zamawiający podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zawiadomi równocześnie 

wszystkich wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia 

postępowania przed upływem terminu składania ofert, 

b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert. 
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XXII. Wybór Wykonawcy 

1. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia tj. taką, która uzyska największą liczbę punktów. 

2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

3. Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający niezwłocznie powiadomi 

wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a 

także pozostałych uczestników postępowania, o dokonanym wyborze. 

4. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie 

zaproszeniem do zawarcia umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia 

umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą 

przesłanki, o których mowa w punkcie XXII niniejszej specyfikacji. 

 

XXIII. Ogłoszenie o wyborze oferty 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i 

nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i 

nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

XXIV. Środki ochrony prawnej 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę, w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych w ustawie Pzp, 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w powołanej ustawie. 

2. Wykonawca, a także inny podmiot ma prawo wnieść odwołanie do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 180- 198 ustawy Pzp, 

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje wniesienie skargi do sądu, zgodnie z 

art. 198a - 198g ustawy Pzp. 
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XXV. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do jej 

treści 

 

1. Wszystkie istotne postanowienia umowy, wraz z wysokością kar w przypadku 

rozwiązania umowy oraz zakres obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia zawarte zostały w załączniku nr 6 oraz w Rozdziale III i IV 

niniejszej SIWZ. 

2. Wykonawca akceptuje treść istotnych postanowień umowy dotyczących wykonania 

przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ, oświadczeniem 

zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone w 

załączniku nr 6 oraz Rozdz. III i IV nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. 

Przyjęcie przez Wykonawcę tychże postanowień stanowi jeden z warunków ważności 

oferty. 

3. Wykonawca sporządzi projekt umowy o świadczenie usług pocztowych, który będzie 

zawierał wszystkie istotne postanowienia umowy wykazane w Załączniku Nr 6 do 

SIWZ oraz będzie zgodny z warunkami opisanymi w Rozdz. III i IV SIWZ 

Uwaga: Jeśli dołączony przez Wykonawcę do ofert projekt umowy nie będą uwzględniał 

przedmiotowych warunków, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona. 

4. Zaleca się aby projekt umowy był podpisany (własnoręczny podpis z pieczątką 

imienną) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy.. 

 

XXVI. Sprawy nieuregulowane w SIWZ 

Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2164 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy ustawy – 

Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 roku, poz. 380 z późn. zm.) 

 

Załączniki: 

Zał. Nr 1 – Formularz oferty wraz z formularzem cenowym 

Zał. Nr 2 – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Zał. Nr 3 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Zał. Nr 4 – wykaz usług 

Zał. Nr 5 - oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 

środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

Zał. Nr 6 – istotne warunki umowy 
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