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SA.2600.1.15.2013                 Tarnów, dnia 25-11-2013r 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (Dz U  z 2013 r., poz. 907, ze zm.), zwanej dalej ustawą.     

 

 

I. Zamawiający: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów,  ul. Krakowska 19. 

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota 

określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Tarnów 

w roku 2014 polegających na przyjmowaniu nadawanych przez Zamawiającego przesyłek 

listowych o wadze do 50 g i powyżej 50 g, paczek, przesyłek kurierskich, druków 

bezadresowych, przemieszczaniu i doręczaniu ich adresatom na obszarze całego kraju i za 

granicami, dokonywania ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych zgodnie z ustawą z 

dnia 23 listopada 2012r. Prawo Pocztowe  - ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 )    

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz 

projekcie umowy stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ. 

 

1. Słownik CPV:  

-główny przedmiot: 64 11 20 00 -4  - Usługi pocztowe dotyczące listów  

- dodatkowy przedmiot: 64 11 30 00 -1  -Usługi pocztowe dotyczące paczek                       

              

IV. Terminy: 

A/ rozpoczęcie wykonywania usługi: 2 stycznia 2014 r.  

B/ zakończenie wykonywania usługi ustala się: 31 grudnia 2014 r.  

 

 

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.     

VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o wysokości do 

20%, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy.      

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. 

 

2. Spełniają  warunki przetargu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 

2.1 Posiadania  uprawnień  do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.   

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

- posiadają zezwolenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonanie 

działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w 

obrocie krajowym i zagranicznym, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z 23 listopada 2012 
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r. Prawo pocztowe  Dz. U. z 2012r., poz. 1529, ze zm.). Ocena spełnienia dokonana zostanie 

na podstawie przedłożonego zezwolenia lub posiadanego wpisu do rejestru operatorów 

pocztowych, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ww. ustawy prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej upoważniającego do prowadzenia działalności pocztowej na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicy. Ocena spełnienia dokonana zostanie na 

podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  

 

2.2. Posiadania  wiedzy  i  doświadczenia.  

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku, zostanie dokonana w oparciu o przedłożone 

przez Wykonawcę dokumenty na zasadzie spełnia – nie spełnia. 

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeśli Wykonawca wykaże się 

należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 

dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot 

zamówienia obejmujących swym zakresem świadczenie powszechnych usług pocztowych 

dotyczących korespondencji o wadze do 50 g. i powyżej 50 g. na rzecz jednostek 

administracji publicznej lub innych jednostek sektora finansów publicznych wymienionych w 

treści art. 9 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013  poz. 

885, ze zm.). 

 

 

2.3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku, zostanie dokonana w oparciu o przedłożone 

przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie 

spełnia – nie spełnia. 

 

2.4 Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku, zostanie dokonana w oparciu o przedłożone 

przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie 

spełnia – nie spełnia. 

 

2.5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku, zostanie dokonana w oparciu o przedłożone 

przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie 

spełnia – nie spełnia.  

Zgodnie z art. 26 ust 2c pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może 

przedłożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez 

Zamawiającego,  może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 

spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 

 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
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4. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w 

dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VIII niniejszej SIWZ. Z treści 

dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 

 

5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 

zobowiązany wykazać odpowiednio, że nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i bark podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

 

6. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 

ust.1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa albo którzy złożyli wymagane przez 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1. ustawy, 

zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez 

Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 

7. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

 

 

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1. Zgodnie z art. 44 ustawy pzp wykonawca składa oświadczenia o  spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu  o których mowa w  art.22 ust.1 ustawy ,  dotyczących:  

 

 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (o treści zgodnej z 

Załącznikiem nr 5 do SIWZ) 

 Wykazu wykonanych (minimum 2), a w  przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym 

okresie, wraz z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie./załącznik nr 7/. 

 

1.1 Jeżeli Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w 

art.26 ust.2b ustawy, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego 

zobowiązania w/w podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy  w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
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w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (o treści 

zgodnej z Załącznikiem nr 6 do SIWZ) – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie. 

3) Informacji Wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej – według 

załącznika nr 9 .  

 

3. Ponadto Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty: 

 wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem do SIWZ 

wzorem (Załącznik 3 do SIWZ) oraz Załącznik nr 4 

 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w 

przypadku gdy: 

a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba 

b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego 

(np. konsorcjum), o treści wymaganej art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia 

funkcji przedstawiciela/lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z Wykonawców. 

Dokumenty, o których mowa w ust. 1-2 muszą być złożone w formie oryginału lub kopi 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądać 

przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów wyłącznie wtedy, 

gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić 

wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane 

wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

Dokument, o którym mowa ust. 3 pkt 1musi być złożony w formie oryginału. 

Dokument, o którym mowa ust. 3 pkt 2 musi być złożony w formie oryginału lub notarialnie 

potwierdzonej kopii. 

 

 

IX Inne informacje: 

1. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie –wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa ust. 2 pkt 1, zastępuje się 

go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiedniego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania.  

 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 



SIWZ  - usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy Tarnów                                                                                         str. 5 

publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu   gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

  

X. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 pokój 6A w godzinach 8:30-15:30 

poniedziałek –piątek w cenie 15zł lub pocztą na podstawie pisemnego zamówienia, a także 

nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego. 

 

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

Zgodnie z art. 27 ust.1  zamawiający i wykonawca wszystkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia i informacje przekazują pisemnie lub faksem, przy czym każda ze stron  na 

ewentualne żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza otrzymanie faksu przez wpisanie na 

otrzymanym dokumencie daty odbioru, podpisanie i odesłanie kopii pierwszej strony faksem. 

Nr faksu Zamawiającego 14 688 01 30. 

 

XII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: Sylwia 

Lewicka –  tel.14 688 01 01. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują pisemnie. 

Zamawiający dopuszcza również przekaz ww. dokumentów oraz informacji drogą 

elektroniczną lub faksem pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres e-

mail: dp@gmina.tarnow.pl, faks nr: 14 688 01 30. 

3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Urząd 

Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów. Zapytania mogą być składane faksem pod 

nr: 14 688 01 30 lub pocztą elektroniczną: dp@gmina.tarnow.pl pod warunkiem 

niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (przesłania własnoręcznie 

podpisanego zapytania pocztą). 

4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ pod warunkiem, że 

zapytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść wyjaśnień zostanie przekazana 

jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia bez wskazania źródła zapytania, a w przypadku zamieszczenia specyfikacji na 

stronie internetowej – zamieszczona również na tej stronie. 

Jeżeli zapytanie wpłynęło po upływie wskazanego powyżej wskazanego terminu lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez 

odpowiedzi.  

 

XIII. Wadium  -nie  jest wymagane.    

 

mailto:dp@gmina.tarnow.pl
mailto:dp@gmina.tarnow.pl
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XIV. Termin związania ofertą.  Przyjmuje się termin związania ofertą: wg ustawy  30 dni 

 

XV. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 

do niniejszej SIWZ. 

2. Kwota brutto podana w formularzu ofertowym służy możliwości porównania cenowego 

złożonych ofert. 

3. Wykonawca w postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej sporządzonej na papierze. 

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 

reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągnięcia zobowiązań w wysokości odpowiadającej 

cenie oferty. 

7. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz 

wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela/lidera konsorcjum. 

8. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w 

treści niniejszej SIWZ. 

9. zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana i 

zaparafowana. 

10. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 

uniemożliwiający jej dekompletację. 

11. Zamawiający zaleca, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym 

załącznikach do oferty) były podpisane przez osobę(y) pododpisującą(e) ofertę. 

Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację, na przykład 

wraz z imienną pieczątką. 

12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z 

zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

 

XVI. Rozliczenia finansowe – prowadzone będą w PLN  

 

 

XVII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.  

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią, w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 

33-100 Tarnów, pok. 6A do  dnia  4  grudnia 2013 r. , do godz. 9.00.  

 

2.Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco: 

Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów 

Usługa pocztowa na potrzeby Urzędu Gminy Tarnów 

Nie otwierać przed dniem …...................., godz. …............. 

oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy 

 

3.Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. 

Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 

 

4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. 

Krakowska 19 w tym samym dniu o godz. 9.15  (sala. 207 – II piętro). 
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3. Oferty złożone po terminie składania ofert będą niezwłocznie  zwrócone Wykonawcy 

(art.84 ust.2 pzp). 

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 

przy otwieraniu ofert Zamawiający prześle informację na jego wniosek.  

 

 

XVIII Zmiana i wycofanie oferty  

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

złożoną ofertę. 

2. Zmiana musi być złożona w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem 

ZMIANA. 

3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonania zmian zostaną dołączone do uprzednio złożonej oferty.  

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia w siedzibie Zamawiającego. 

5. Koperta oferty wycofanej nie będzie otwierana. 

 

 

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny. 

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować kompletną, jednoznaczną i 

ostateczną cenę uwzględniającą końcowy produkt. 

Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch 

miejsc po przecinku, z uwzględnieniem należytego podatku VAT oraz określenia słownie w 

oznaczonym miejscu formularza ofertowe – cena brutto. 

Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 

Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonywania zamówienia oraz 

ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

Wartość brutto wpisana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym musi być tożsama z 

wartością wpisaną w rubryce „Łączna kwota wartości zamówienia” znajdującej się na końcu 

kalkulacji cenowej – Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

XX Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, tj, ceną: 

 cena – 100 % gdzie 1% = 1 pkt 

W zakresie przedmiotowego kryterium oferta może uzyskać max. 100 punktów. 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma 

maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne 

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów według kryterium cena: 

 

 

  Cena najniższa spośród złożonych ofertowego 

Wc =…................................................................................................... x 100 pkt 

    Cena badanej oferty 

 

1) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość 

punktów. 
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2) W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały oferty o takiej samej cenie wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego 

terminie ofert dodatkowych. 

3) Wykonawcy składający dodatkowe ofert nie mogą zaoferować cen niż zaoferowane w 

złożonych ofertach. 

4) Zamawiający poprawia w ofercie: 

- oczywiste omyłki pisarskie 

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek 

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją mnie powodujące istotnych 

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

poprawiona. 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli 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. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru – cena. 

 

 

XXI. Formalności po wyborze oferty do zawarcia umowy. 

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ustawy, 

powiadomi na piśmie o wynikach postępowania oraz terminie zawarcia umowy wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca jest osobą fizyczną, zobowiązany jest on 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego 

oświadczenia o aktualnym adresie zamieszkania, który będzie stanowił podstawę do 

ewentualnych celów procesowych, o których mowa art, 27 ust. 1 ustawy z dn. 17 listopada 

1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) 

3. W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy, o którym mowa w pkt 2, umowę będzie 

podpisywać inna osoba jest on zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu stosowne 

pełnomocnictwo. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba 

że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy 

przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Przedmiotowa 

umowa musi zawierać postanowienia określone art. 141 ustawy, dotyczące solidarnej 

odpowiedzialności za wykonanie umowy przez wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie. 

 

 

   XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

1. Nie jest wymagane.  

 

XXIII. Możliwość udzielenia zaliczek na poczet  wykonania zamówienia:  nie przewiduje się. 
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XXIV  Możliwość ograniczenia ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie ogranicza się.  

 

4.  

5. XXV  Możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

 

Dopuszcza się nieistotne zmiany w umowie, a także zmiany korzystne dla Zamawiającego, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dopuszcza się zmiany w 

ilościach pomiędzy poszczególnymi wagami i pozycjami przedmiotu zamówienia 

wyszczególnionymi w kalkulacji cenowej (Załącznik nr 4 do SIWZ) z zastrzeżeniem, że 

wartość umowy nie przekroczy kwoty określonej w §8 ust. 1 umowy. 

 

 XXVI. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie przewiduje się.  

      

XXVII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu ze środków Unii 

Europejskiej.  –nie dotyczy 

 

XXVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej      

          umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Określa wzór umowy -  załącznik nr 8 do SIWZ.   

 

 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

- wg Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 

XXVIII. Załączniki do specyfikacji: 

1) Opis przedmiotu zamówienia  

2) Wzory druków   

3) Formularz ofertowy  

4) Kalkulacja cenowa  

5) Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

6) Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia 

7) Wykaz Usług  

8) Formularz umowy  

    

Zatwierdzam,  dnia  …………………….. 

 

           Podpis: ……………………….…………….. 


