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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

(dalej: SWZ) 
  

SZ .272.20.2021 

 
ZAMAWIAJĄCY 
POWIAT WYSZKOWSKI 
ALEJA RÓŻ 2, 07-200 WYSZKÓW 
REGON: 550668829 NIP: 762-18-86-920     
tel.: (29) 743 59 35 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
www.powiat-wyszkowski.pl 
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
 
Adres platformy zakupowej:  https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-wyszkowski 
 
Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-wyszkowski.pl  
 
 
Nazwa zamówienia: 
 
 

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 
 i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Wyszkowie 

 i jednostek organizacyjnych”. 
 

Rodzaj zamówienia – Usługa 

 
 

 
 

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3  
ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129). 
 
 
 

 
SWZ po modyfikacji z dnia  

Wyszków, 29.11.2021 r. 
 

http://www.powiat-wyszkowski.pl/
mailto:starostwo@powiat-wyszkowski.pl
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5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, zakres i 
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I. Informacje ogólne 

1. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa 
Pzp 
 
2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy 

swój potencjał 
a) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług 
lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego. 

b) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających 
status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, 
których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i 
zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.       

c) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 
– spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ, 
– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 
pkt 1, 4 i 7 ustawy Pzp,  
– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

d) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 
przypadku: 

• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z 
pełnomocnikiem. 
 

e) Potencjał podmiotu trzeciego  
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–
123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu 
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wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 ustawy Pzp. 
 

f) Podwykonawstwo 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych zadań. 
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu oferty – Informacje dotyczące 
wykonawcy, części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane. 

 
 
3. Komunikacja w postępowaniu 
 
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-wyszkowski, zwanej dalej Platformą. 
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, 
znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ.  
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca jest zobowiązany 
zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej Szczegółowa instrukcja dla 
Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie 
internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
 
4. Wizja lokalna 
 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz 
sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 
dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 
 
5. Podział zamówienia na części 
 
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie 
dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 
 
Powody niedokonania podziału: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z uwagi na fakt iż potrzeba 
skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części 
zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 
 
6. Oferty wariantowe 
 
Zamawiający: 
– nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. 
ofert przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w 
niniejszej SWZ. 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-wyszkowski
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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7. Katalogi elektroniczne (tylko w przypadku gdy komunikacja w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) 

 
Zamawiający: 
nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
 
8. Umowa ramowa 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 
ustawy Pzp. 
 
9. Aukcja elektroniczna 
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa 
w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.  
 
10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 
 
Zamawiający przewiduje możliwość powtórzenia podobnych usług, o których mowa w 

art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. W związku z tym, Zamawiający zastrzega prawo do 

udzielenia Wykonawcy, w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług stanowiących nie więcej niż 

20% wartości zamówienia podstawowego. 

 
11. Rozliczenia w walutach obcych 
 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 
12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
14. Unieważnienie postępowania  
 
Zamawiający nie przewiduje innych możliwości unieważnienia postępowania poza 
przesłankami określonymi w art. 255 ustawy Pzp. 
 
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 
Wykonawcom, 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, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 
przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 
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16.  Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku 

postępowania 
a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, 
tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę  będą przetwarzane zgodnie z 
RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 
 i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Wyszkowie 
 i jednostek organizacyjnych”. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych 
osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja 
postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

c) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane 
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. 

d) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w 
załączniku nr 1 do SWZ. 

e) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym 
niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać 
dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel 
określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on 
osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych 
stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

f) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym 
postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 
wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: 
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 
pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych 
na żądanie zamawiającego; 

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 
których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca 
przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na 
żądanie zamawiającego. 

g) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 
przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia 
o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 
art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 1 do SWZ. 
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h) Zamawiający informuje, że: 
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane 

osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu 
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale 
IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 

- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do 
wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 
RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, 
poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do 
związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych 
biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub 
danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), 
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane 
przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO 
(związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora 
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem 
wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o 
których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem 
otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych 
podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z 
żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie 
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym 
mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 
osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 
załączników. 

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 
18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia 
tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 
rozporządzenia 2016/679. 

 
 
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm). 
 

 

II. Wymagania stawiane wykonawcy  

1. Przedmiot zamówienia 
 

1) Przedmiotem zamówienia  jest s wiadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 
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i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 
listowych i paczek, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1041), zwrotu przesyłek niedoręczonych i zwrotnego potwierdzenia 
odbioru oraz transportu przesyłek w okresie 24 miesięcy nie wczes niej  niz  od dnia 1 
stycznia 2022 r.  do dnia 31 grudnia 2023 r.  na rzecz: 

- Starostwa Powiatowego w Wyszkowie adres: Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków. 

- Powiatowego Urząd Pracy w Wyszkowie adres: ul. Tadeusza Kościuszki 15, 07-200 
Wyszków. 

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, adres: ul. Świętojańska 82A,                    
07-200 Wyszków. 

Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamo wienia rozumie się: 

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

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

c) przesyłki polecone - przesyłka rejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej 
kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, 

d) przesyłki polecone priorytetowe - przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym i zagranicznym, 

e) przesyłki polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - przesyłki nie będące 
przesyłkami najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczone za 
pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym, 

f) przesyłki polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - 
przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczona za 
pokwitowaniem odbioru, w obrocie krajowym i zagranicznym, 

g) przesyłki z zadeklarowaną wartością - przesyłka rejestrowana, za kto rej utratę, 
ubytek zawartos ci lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialnos c  do wysokos ci 
wartos ci przesyłki podanej przez nadawcę w obrocie krajowym i zagranicznym. 

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: wysokość 20 mm, długość 
230 mm, szerokość 160 mm 

 
Format M to przesyłki o wymiarach: 
MINIMUM wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 
MAKSIMUM – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 
325 mm, szerokość 230 mm. 

  
FORMAT L to przesyłki o wymiarach: 
MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 
MAKSIMUM – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z 
tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. 

 
Masa – do 2 kg 
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 Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem zamo wienia rozumie się: 

a) zwykłe - paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii w 
obrocie krajowym i zagranicznym, 

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

c) z zadeklarowaną wartością - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami 
najszybszej kategorii z zadeklarowaną wartos cią w obrocie krajowym i 
zagranicznym,  

d)  ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - paczki rejestrowane, przyjęte za 
potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie 
krajowym i zagranicznym, 

e) za pobraniem – paczki rejestrowe nie będące paczkami najszybszej kategorii ( za 
pobraniem opłaty) w obrocie krajowym. 

 

Wymiary: 

Minimalne: 9 cm x 14 cm (strona adresowa) z tolerancją +/-2 mm 

Maksymalne: długość + obwód (mierzony w innym kierunku niż długość) = 
maksymalnie 300 cm przy czym: 

Gabaryt A – długość = maksymalnie 60 cm, szerokość = maksymalnie 50 cm, 
wysokość = maksymalnie 30 cm 

Gabaryt B – jeżeli choć jeden wymiar: długość > 60 cm lub szerokość > 50 cm 
lub wysokość > 30 cm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 
150 cm. 

 
Masa – do 10 kg 

 

Zamawiający informuje, z e ze względu na specyfikę jego działalnos ci przeszło 90%  
wartos ci wysyłanych przez niego przesyłek listowych to dokumenty urzędowe, w związku 
z powyz szym  wymaga, aby potwierdzenie nadania przez  niego przesyłek rejestrowych 
tj.: poleconych i poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru wydane przez 
Wykonawcę nadawało im moc dokumentu urzędowego zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 23 
listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). 
Zamawiający okres lił rodzaj przesyłek oraz szacunkowe ilos ci przesyłek dla 
poszczego lnych jednostek w trzech  formularzach asortymentowo – cenowych 
stanowiących załącznik Nr 3a, 3b i 3c do SWZ. Podane w załącznikach szacunkowe 
ilos ci przesyłek sporządzone zostały w oparciu o dane z ostatnich 24 miesięcy słuz ą 
jedynie orientacyjnemu okres leniu wielkos ci przedmiotu zamo wienia. Faktyczna ilos c  
przesyłek moz e ulec zmianie w zalez nos ci od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie 
przysługuje roszczenie wynikające ze zmian ilos ciowych w trakcie realizacji zamo wienia. 
Przesyłki będą dostarczane do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, oraz do w/w 
jednostek codziennie (w dni robocze) o ile to możliwe do godziny 900 przez 
upoważnionych pracowników Wykonawcy. Przekazania przesyłek w ramach 
poszczego lnych częs ci zamo wienia dokonywac  będą upowaz nieni pracownicy Starostwa 
Powiatowego oraz pozostałych jednostek w lokalizacji wskazanej przez wykonawcę w 
dniu zawarcia umowy na terenie miasta Wyszko w codziennie w dniach od poniedziałku 
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do piątku w minimalnym przedziale godzinowym od 8.00-16.00. 
Odbio r przesyłek przygotowanych do nadania będzie kaz dorazowo dokumentowany 
przez Wykonawcę w  pocztowej ksiąz ce nadawczej pieczęcią, podpisem i datą (dla 
przesyłek rejestrowych) oraz na zestawieniu ilos ciowym wg. kategorii rodzajowych ( dla 
przesyłek zwykłych). 
Zamawiający jest zobowiązany do włas ciwego przygotowania przesyłek do nadania oraz 
sporządzenia zestawien  przesyłek. 
 
Zamawiający jest zobowiązany do umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce w 
sposo b trwały i czytelny nazwy odbiorcy wraz z adresem doręczenia, okres lenia rodzaju 
przesyłki (zwykła,  priorytetowa, polecona ze zwrotnym pos wiadczeniem odbioru) oraz 
umieszczania na stronie adresowej przesyłki nadruku (pieczątki) okres lającej pełna 
nazwę i adres Zamawiającego. 
Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym, przez co nalez y 
rozumiec : 

a) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie kaz dej przesyłki do pocztowej ksiąz ki 
nadawczej w dwo ch egzemplarzach, z kto rych oryginał przeznaczony będzie dla 
Wykonawcy, a kopia stanowic  będzie dla Zamawiającego  potwierdzenie 
nadania danej partii przesyłek   

b) dla przesyłek nierejestrowych – zestawienie ilos ciowe według poszczego lnych 
kategorii  sporządzone w dwo ch egzemplarzach, z kto rych oryginał 
przeznaczony będzie dla Wykonawcy, a kopia stanowic  będzie dla 
Zamawiającego  potwierdzenie nadania danej partii przesyłek. 

Opakowanie przesyłek listowych stanowić będzie odpowiednio zabezpieczona koperta 
Zamawiającego (zaklejona lub zalakowana). Opakowanie paczki powinno stanowić 
zabezpieczenie przed dostępem do zawartości oraz uniemożliwiać uszkodzenie przesyłki 
w czasie przemieszczania. 
Zamawiający będzie korzystał ze swojego opakowania przesyłek. 
 
Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od 
Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek Wykonawca 
poinformuje o tym telefonicznie Zamawiającego w dniu odbioru przesyłek. Przy braku 
możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu odbioru, 
nadanie odebranych przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym.  

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia swoim stemplem pocztowym na 
przesyłkach pocztowych daty ich nadania. 
W przypadku nieobecności adresata, wykonawca pozostawia zawiadomienie ( pierwsze 
awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może 
przesyłkę odebrać. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni liczonych 
od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo,  w tym terminie przesyłka 
awizowana jest dwukrotnie. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zwracana jest 
zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przesyłki przez adresata. 
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi dostarczenia przesyłek do każdego 
wskazanego przez zamawiającego adresu w kraju i za granicą.   
Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wynikają z następujących 
przepisów: 

a) Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1041), 

b) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735),   

c) Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. 
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z 2020 r. poz. 1575), 
d) Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Postępowania Karnego (Dz. U. z 

2021 r. poz. 534), 
e) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm), 
f) Ustawa z dnia z dnia 11 wrzes nia 2019 r. Prawo zamo wien  publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129), 
g) ustawy  z dnia 18.11.2020 roku o doręczeniach elektronicznych ( Dz.U. z 2020 

r., poz. 2320). 
 
Usługi świadczone przez Wykonawcę powinny spełniać warunki skutecznego i 
prawidłowego doręczenia postawione w kodeksie postępowania cywilnego, kodeksie 
postępowania karnego i kodeksie postępowania administracyjnego (art. 44) oraz 
spełniać warunki skutecznego doręczenia w postępowaniach prowadzonych przez sądy 
administracyjne.  

Usługi świadczone przez Wykonawcę z chwilą ich nadania powinny spełniać wymóg 
zachowania prawidłowego terminu nadania dla pisma urzędowego. Świadczenie przez 
Wykonawcę usług dla których przepisy prawa uznają że złożenie pisma w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego równoznaczne jest z wniesieniem go do sądu lub 
termin wniesienia pisma uważa się za zachowany jeśli przed jego upływem pismo zostało 
nadane w placówce pocztowej operatora wyznaczonego  w tym warunków art. 165 par.2 
kpc, art. 580 ust.2 PZP art. 83 par.3 Prawa o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi art. 57 par.5 pkt 2 kpa, art. 12 par. 6 pkt 2 ordynacji podatkowej a 
także art. 17 Prawo pocztowe.  

Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do 
każdego wskazanego miejsca w kraju i za granicą objętego porozumieniem ze Światowym 
Związkiem Pocztowym. 

Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca będzie doręczał do 
siedziby Zamawiającego pokwitowane przed adresata potwierdzenie odbioru, 
niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, w terminach określonych przez 
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie 
warunków wykonywania usług  powszechnych przez operatora wyznaczonego, (Dz. U. 
2013, poz. 545 z późn. zm. ), dla przesyłek listowych nie będących przesyłkami 
najszybszej kategorii. 
Wykonawca jest zobligowany do żądania od odbiorców prawidłowego wypełnienia 
zwrotnych potwierdzeń odbioru (czytelne podpisy, pieczęcie firm). 

Doręczanie przesyłek poleconych i poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
Wykonawca realizować będzie w sposób umożliwiający osiągnięcie skutku określonego 
w niżej wskazanych przepisach:   

a) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2021 r. poz.735,)  w szczególności art. 57 § 5 pkt. a, 

b) Ustawy z dnia 17 listopada 164 roku Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1575),w szczególności art. 165 § 2, 

c) Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Postępowania Karnego (Dz. U. z 2021 
r. poz. 534),w szczególności art. 124, 

d) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami 
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administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2352 z późn. zm) w szczególności art. 65 
§ 2 , 

e) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129.)w szczególności art. 579  ust. 2, 

W przypadku nieobecności adresata, dot. przesyłek poleconych i poleconych ze 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przedstawiciel Wykonawcy postąpi zgodnie z 
właściwymi przepisami KPA, KPK, KPC tj. w przypadku nieobecności adresata, 
przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie 
dostarczenia przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać list lub 
przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni roboczych 
liczonych od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo, w tym terminie 
przesyłka jest „awizowana” dwukrotnie. Po upływie terminu odbioru, przesyłka 
zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie przesyłek przed dostępem osób 
trzecich, gwarantujące zachowanie tajemnicy pocztowej oraz ochronę danych osobowych 
powierzonych Wykonawcy do przetwarzania przez Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie nadania przez  niego przesyłek rejestrowych 
tj.: poleconych i poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru wydane przez 
Wykonawcę nadawało im moc dokumentu urzędowego zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 
23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z po z n. zm), 

Zamawiający w związku z tym, iż umożliwia wykonanie zamówienia przez 
podwykonawców nie dopuszcza sytuacji, w której część przesyłek zostanie nadana przez 
inny podmiot niż wykonawca i podwykonawca na rzecz i w imieniu Zamawiającego. W 
wyniku tego na dowodzie nadania przesyłki nie może figurować inny podmiot niż 
Zamawiający. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówkami nadawczymi na terenie, 
w którym znajduje się siedziba Zamawiającego. Punkty niedoręczonych pod adres 
przesyłek (awizowanych) Wykonawcy powinny: 

- być czynne, co najmniej od poniedziałku do piątku  z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy w minimalnym przedziale godzinowym od 8.00-16.00.  

- w przypadku gdy znajduje się w lokalu w którym prowadzona jest inna działalność 
gospodarcza musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie 
usług pocztowych oraz wyznaczonego pracownika posiadającego pieczęć 
Wykonawcy, być oznakowana w sposób widoczny: logo i nazwa wykonawcy, a lokal 
ma być oznakowany logo operatora. Punkty odbioru Wykonawcy winny posiadać 
zaplecze techniczne gwarantujące nienaruszalność tajemnicy korespondencji. 

 
Do przesyłek używane będą koperty oraz potwierdzenia odbioru Zamawiającego. Waga 
przesyłki określona będzie w stanie zamkniętym. Zamawiający dopuszcza potwierdzenia 
odbioru Wykonawcy. 
 
Zamawiający przewiduje oznakowanie przesyłek we własnym zakresie w sposób 
uzgodniony z Wykonawcą. 
Zamawiający za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. 
Wykonawca wystawi fakturę VAT, wraz ze specyfikacją wykonanych usług,  w terminie 
do 7-go dnia następującego po miesiącu rozliczeniowym z co najmniej 21 dniowym 
terminem płatności.  
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Cenę oferty Wykonawca  oblicza jako iloczyn poszczególnych usług wykazanych w trzech 
załączonych formularzach asortymentowo – cenowych oraz określonych przez 
Wykonawcę  cen jednostkowych. Łączna suma wartości netto i brutto z trzech formularzy 
asortymentowo - cenowych stanowi cenę oferty, którą należy wpisać do formularza 
ofertowego. Trzy wypełnione i podpisane przez Wykonawcę formularze 
asortymentowo – cenowe są Załącznikami do  oferty Wykonawcy. 

Zastrzega się, że w przypadku świadczenia usług nie ujętych w opisie przedmiotu 
zamówienia, podstawą rozliczeń będą ceny zawarte w obowiązującym w dacie przyjęcia 
przesyłek cenniku opłat za usługi pocztowe świadczone przez Wykonawcę, w oparciu o 
przepisy Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 
z po z n. zm.) oraz międzynarodowe przepisy pocztowe. 
 
Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy zwartej w wyniku 
rozstrzygnięcia niniejszego postepowania: 

a) zmiana nazwy lub adresu Wykonawcy bądź Zamawiającego  
b) zmiany osób odpowiedzialnych za współpracę operacyjną, 
c) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części, gdy 

wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 
Zamawiającego, 

d) konieczne i uzasadnione zmiany zakresu rzeczowego i wynagrodzenia 
wykonawcy. 

 

W związku z tym, że umowa obejmuje usługi świadczone przez okres dłuższy niż 12 
miesięcy, Zamawiający wprowadza postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny towarów i 
usług konsumpcyjnych. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy obliczana jest w 
oparciu o zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez 
Główny Urząd Statystyczny. 

 

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzach asortymentowo - 
cenowych, stanowiących Załącznik nr 3a, 3b, 3c do SWZ nie będą podlegały zmianom  
przez okres realizacji umowy z  wyjątkiem poniższych sytuacji: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, 

d) 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, - na zasadach i w sposób określony 

w ust. 2 
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e) Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w trzech formularzach 

asortymentowo – cenowych, stanowiących Załącznik do  oferty ulegną 

obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe 

wynikające ze standardowego  cennika lub regulaminu Wykonawcy będą 

niższe od cen wynikających z przedłożonej oferty. Wykonawca ma 

obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty 

pocztowe wobec usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub 

regulaminu. Zamawiającemu przysługuje możliwość korzystania z 

programów rabatowych (opustowych) oferowanych przez Wykonawcę w 

toku realizowanej umowy. 

Szczegółowe postanowienia dotyczące przedmiotu umowy, m.in. zmiany umowy i 
waloryzacji wynagrodzenia określają - załączone projektowane postanowienia 
umowy. 

Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej 
chyba, że nastąpiło to wskutek siły wyższej. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w danym dniu 
Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie zgodne z przepisami rozdziału 8 ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z po z n. zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki przyjęte do przemieszczania, na 
zasadach określonych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z po z n. zm.), zwanym w dalszej części szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia Prawem Pocztowym. 
 
Reklamację z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po 
upływie 14 dnia od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy 
od ich nadania. Termin udzielania odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni 
od dnia otrzymania reklamacji. 
Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się 
odpowiednio przepisy Rozdziału 8 Prawa Pocztowego oraz obowiązujących aktów 
wykonawczych. 

 
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zasady realizacji przedmiotu 

zamówienia, warunki rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia 
oraz obowiązki Wykonawcy zostały określone przez Zamawiającego w 
niniejszej SWZ z załącznikami.  
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią 
wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. 
wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej 
z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień: 
64110000-0 Usługi pocztowe 
64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów 
64113000-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek 
64114000-8 Usługi okienka pocztowego 
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2. Rozwiązania równoważne  
 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, 
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez 
zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań 
równoważnych wraz z jego opisem lub normami. 
 
3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

na podstawie stosunku pracy 
 

Zamawiający zastrzega, aby osoby wykonujące czynności objęte niniejszym 
postępowaniem tj. zatrudnione w działalności operacyjnej Wykonawcy – związanej z 
bezpośrednim odbiorem i dostarczaniem przesyłek w tym wydawaniem w punktach 
odbioru Wykonawcy - były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę 
– minimalna ilość osób - 50 %.  
Powyższe związane jest z ochroną danych wrażliwych (dane osobowe), które również 
będą stanowiły przedmiot wysyłki. 
 
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 

ustawy Pzp 
Nie dotyczy. 
 
5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 
Nie dotyczy. 
 
6. Termin wykonania zamówienia  
 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: 
Od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2023 r. tj. 24 m-ce. 
 
7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w 
postępowaniu dotyczący/-e: 
 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 
uprawnienia do prowadzenia działalności pocztowej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.), tj. posiadanie 
wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej. 
 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
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4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty : 
• co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem było świadczenie usług 

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, 
przemieszczania i doręczania przesyłek listowych  o wartości nie niższej niż 
200.000,00 zł. brutto każda; 

UWAGA:  
• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum) lub korzystających z zasobu podmiotów trzecich, warunki, o których 
mowa w niniejszym punkcie zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden 
z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek 
samodzielnie w całości. Nie sumuje się wykonanych dostaw (doświadczenia 
zawodowego) i sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  

• w przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się Wykonawca 
realizował zamówienie, w zakres którego wchodziły dostawy wspólnie z innym 
podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, 
aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy faktycznie uczestniczył 
w realizacji ww. dostaw,  

• w przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodzą dostawy były 
realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się 
o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby wykonawca składający ofertę 
w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu 
dostaw. 

            
 
8. Podstawy wykluczenia 
 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 
ustawy Pzp. 

 
9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

1) DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II 
podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień 
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, 
wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ. 

3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

4. Oświadczenie składają odrębnie: 
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- Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 
wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu; 

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy; 

5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 
lub art. 109 ust. 1 pkt 2–10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli 
udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 
przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w 
tym organami ścigania lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza Wykonawcę. 

6. Do oferty Wykonawca załącza również:  

a) Pełnomocnictwo   
• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć 
do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do 
złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.  

• W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument 
pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do 
oferty.  
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Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w 
szczególności wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma: 
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.  
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 
 

b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko 

jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy. 

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy do realizacji których te 
zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do 
oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy. 

 
Wymagana forma: 
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
• Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

Wymagana forma: 
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 
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reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 
 
d) Formularze asortymentowo – cenowe stanowiące załącznik Nr 3a, 3b i 3c do SWZ. 

 
Wymagana forma: 
Formularze asortymentowo-cenowe muszą być złożone w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby 
upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji 
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 
dokumencie. 
 
e) Wadium 

Wymagana forma: 
• Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować 

przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez 
gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez jego wystawcę.  

• Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie 
wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas 
badania ofert. 
 

f) Wykaz rozwiązań równoważnych – wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie 
spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca 
załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami. 

 
Wymagana forma: 
Wykaz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

g) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne 
dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę 
przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że 
nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 
Wymagana forma: 
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 
 

2) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE  
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Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej 
oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących podmiotowych środków dowodowych: 
 

1. Zas wiadczenia włas ciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, z e 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatko w i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wczes niej niz  3 miesiące przed jego 

złoz eniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatko w lub opłat – takz e 

dokumento w potwierdzających, z e przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca dokonał płatnos ci nalez nych podatko w lub opłat wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiąz ące porozumienie w sprawie spłat tych nalez nos ci; 

2. Zas wiadczenia albo innego dokumentu włas ciwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczen  Społecznych lub włas ciwego oddziału 

regionalnego lub włas ciwej placo wki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzającego, z e Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

wystawionego nie wczes niej niz  3 miesiące przed jego złoz eniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

zas wiadczeniem albo innym dokumentem – takz e dokumento w potwierdzających, 

z e przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatnos ci 

nalez nych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiąz ące porozumienie w sprawie spłat tych nalez nos ci; 

3. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

4. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 

1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

5. Wpisu do rejestru operatorów pocztowych, który prowadzony jest przez Prezesa  

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

2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1041); 

6. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 
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których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 

rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających 

się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od 

niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w 

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 3, składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je w całości lub części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 
 
10. Wymagania dotyczące wadium 

 
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem 

terminu składania ofert,  wnieść wadium w kwocie: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć 
tysięcy złotych). 

2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą. 
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 

ustawy Pzp. 
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w 

banku PBS w Wyszkowie numer rachunku 15 8931 0003 0000 9191 2022 0020. 
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej 
przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek 
bankowy zamawiającego). 

5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w 
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać 
następujące elementy: 
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w 
gwarancji lub poręczeniu musi być „Powiat Wyszkowski, Aleja Róż 2, 07-200 
Wyszków” 
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- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 
- kwotę gwarancji/poręczenia, 
- termin ważności gwarancji/poręczenia, 
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia 

bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach 
określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób 
nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu 
związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w 
art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 
1 pkt 14 ustawy Pzp. 

7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 
ustawy Pzp. 

8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy 
Pzp. 

 
11. Sposób przygotowania ofert  
Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert 
1) Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) 

składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym 
podpisem w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi 
unijne, w przypadku zamówień o wartości niższej od progów unijnych Oferta, 
wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 
elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem 
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, 
wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie,  
kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na 
dokumencie, który następnie przesyła do systemu1 (opcja rekomendowana przez 
platformazakupowa.pl). 

2) 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. Poprzez oryginał należy 
rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w 
formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione.  

3) Oferta powinna być: 
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

 
1

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/
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c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 

4) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania 
wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 
roku”. 

5) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający 
wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi 
oraz plików podpisu w formacie XAdES. 

6) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 
wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając 
stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce 
wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem 
terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany 
lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie 
internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

8) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 
lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie 
odrzuceniu. 

9) Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby 
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

10) Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku 
polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia 
dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca 
zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

11) Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie 
pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem 
kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się 
wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

12) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

13) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z 
“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 
szczególnym wskazaniem na .pdf 

15) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 
jednego z formatów: 

a) .zip  
b) .7Z 

16) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: 
.rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną 
uznane za złożone nieskutecznie. 

17) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych 
profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który 
wynosi max 5MB. 

18) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 
weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie 
plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem 
kwalifikowanym PAdES.  

19) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z 
dokumentem podpisywanym. 

20) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. 
osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

21) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

22) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za 
pośrednictwem adresu email. 

23) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 
24) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 
zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 
godziny przed terminem składania ofert/wniosków. 

25) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 
SHA1.   

26) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 
każdego ze skompresowanych plików.  

27) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 
czasu. 

28) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 
integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w 
postępowaniu. 

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny  
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1) Wykonawca w ofercie określi cenę brutto w zł (PLN), która stanowić będzie cenę 
całego zamówienia.  

2) Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wzorem 
Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ na podstawie 
Formularza Cenowego stanowiącego załącznik nr 3a, 3b, 3c do SWZ.  

3) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi 
postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. 

4) Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia. 

5) Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

6) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
7) Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do 

rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia. 
8) Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania 
kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o 
której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek: 

a. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

b. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, 

c. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
zamawiającego, bez kwoty podatku, 

d. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 
wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

9) Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług. 

10) Cenę oferty należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za 
prawidłowe wykonanie umowy.  

11) Cena ofertowa/ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty 
i rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy 
realizacji przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawierania umowy.  

12) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
13) Informację o powstaniu obowiązku podatkowego  u zamawiającego składa 

Wykonawca  w załączniku nr 1 do SWZ. Brak złożenia ww. informacji będzie 
postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego. 
 

III. Informacje o przebiegu postępowania 
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1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
1) Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:  

• w sprawach merytorycznych: Dariusz Suchenek  tel. 29 743 59 13 
• w sprawach proceduralnych: Radosław Jabłoński tel. 29 743 59 14 

 
                                  email:  starostwo@powiat-wyszkowski.pl  

 
2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-wyszkowski   

3) W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby 
komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego”.  

4) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 
kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się 
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

5) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z 
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie 
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 
konkretnego wykonawcy. 

6) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 
wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez 
zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może 
trafić do folderu SPAM. 

7) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 
2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
(Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne 
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie 
mniejszej niż 512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB 
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów 
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 
Explorer minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf, 

mailto:starostwo@powiat-wyszkowski.pl
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-wyszkowski
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu 
TLS 1.3. 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę 
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

8) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia    
publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w 
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w 
zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej 
pod linkiem.  

9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób 
niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za 
sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu 
składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego”).  
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie 
brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony 
obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

10)  Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania 
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na 
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje 

 
2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert 
 
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.12.2021 r. do godz. 10:00 
2) Sposób składania ofert: 
➔ za pośrednictwem Platformy 

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2021 r. o godz. 10:30 poprzez odszyfrowanie 
wczytanych na Platformie ofert. 

4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

5) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
3. Termin związania ofertą 
 
Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni tj. do dnia 04.01.2022 r. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 
4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 
 
1) Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o poniższe kryteria: 
 

1) Cena (C) – 60 %  
2) Termin płatności faktury (Tpf) – 40 % 

1.1) Punkty przyznane za kryterium: „Cena” będą liczone wg następującego wzoru: 
 
C – ilość punktów =  (najniższa oferowana cena brutto)/(cena brutto oferty ocenianej)  x 
100 x 60% 
 
Podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” będzie cena ofertowa brutto podana 
przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w 
związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 
1.2) Punkty przyznane za kryterium: „Termin płatności faktury” będą liczone 

następująco: 
- 7 dni – 0 pkt 

- 14 dni – 20 pkt 
- 30 dni – 40 pkt 

 
2) Maksymalną ilość punktów (40 pkt) w tym kryterium otrzyma wykonawca z 

najdłuższym terminem płatności faktury.  
3) Zamawiający wyznacza minimalny termin płatności faktury 7 dni . 
4) Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu, iż termin płatności faktury nie może być 
krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 30 dni. W przypadku zadeklarowania terminu innego niż 
wskazany przez Zamawiającego, ofertę taka Zamawiający odrzuci jako niezgodną z SWZ.  
5) Suma punktów danej oferty uzyskanych z poszczególnych kryteriów stanowić będzie 
jej punktację końcową porównywaną z wartościami dla innych ofert.  
6) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska największą liczbę 
punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów 
przyznanych w poszczególnych kryteriach - maksymalnie 100 punktów.  
 
7) Ogólna liczba punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru: 
 
P = C +Tpf 
 
gdzie: 
P – ogólna liczba punktów przyznana ofercie, 
C - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium Cena, 
Tpf – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium Termin płatności faktury , 
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8) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w SWZ.  

9) Jeżeli złożone oferty otrzymają taką samą liczbę punktów, spośród tych ofert za ofertą 
najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. Jeżeli będą to oferty o takiej 
samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty – do złożenie 
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.  

10)  Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  
11)  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego.  

12)  Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym 
w SWZ.  

13)  Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do 
wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór 
jego oferty.  

14)  W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 13, oferta podlega odrzuceniu, a 
Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia 
postepowania. 

 
5.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
zakres i rodzaj zmian oraz warunki ich wprowadzenia 

 
Projektowane postanowienia umowy, rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich 
wprowadzenia został określony w załączniku nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia 
umowy. 
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych 
postanowień umowy. 
 
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
 
Nie dotyczy. 
 
7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, 
o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

2) Wykonawca przed zawarciem umowy: 
- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie 

zamawiającego, 
- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (jeśli Zamawiający wymaga 

wniesienia zabezpieczenia). 
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
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publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. 
zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz 
do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki 
została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.   
 
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie 
potraktowane przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 
6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez Zamawiającego wadium wraz 
z odsetkami. 
 

 
8. Wykaz załączników 
 

1) Formularz oferty  
2) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu 
3) Formularz asortymentowo-cenowy – 3a, 3b, 3c. 
4) Projektowane postanowienia umowy (PPU) 
5) Wykaz wykonanych usług 
6) Oświadczenie o grupie kapitałowej 

 
 
 
 

   …………………………………………………………………….. 
Podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej 
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