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Przemysław Wierzba 
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dnia  29.11.2017 r. 
 

 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) 

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA ODDZIAŁU REGIONALNE GO 
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W KRAKOWIE. 

 

NR POSTĘPOWANIA – OK-ZP.7729.2.2017 

  
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą, 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt. 1), tj. poniżej 750 000 

euro. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

internetowej Zamawiającego www.amw.com.pl  i w miejscu publicznie dostępnym w jego 

siedzibie.  

 
Wszystkie liczby zapisane w systemie rzymskim, które zostały użyte w niniejszej IWZ, oznaczają 
numery poszczególnych rozdziałów IWZ.  
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I.  NAZWA, ADRES ORAZ DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Agencja Mienia Wojskowego 00-911 Warszawa ul. Nowowiejska 26 A 
Oddział Regionalny w Krakowie, 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 
tel: 12-211-4001; fax: 12-211-4005 
e-mail: krakow@amw.com.pl 
Adres poczty elektronicznej: krakow@amw.com.pl 
Adres strony internetowej: www.amw.com.pl 

II.  TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przepisów art. 138o ustawy. 

III.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, 
przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych, kurierskich i paczek w obrocie krajowym 
i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe z dnia 23 
listopada 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481z późn. zm.), a także odbiór przesyłek z siedziby 
Zamawiającego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do IWZ. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

(CPV):  64110000-0 – usługi pocztowe; 64112000-4 – usługi pocztowe dotyczące listów; 
64121100-1 – usługi dostarczania poczty; 64120000-3- usługi kurierskie. 

5. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących 
załącznik nr 6 do IWZ. 

6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastrzega zastosowanie prawa opcji.  
7. Opcja będzie polegała na: 

a) zwiększeniu limitu środków na realizację umowy w 2018 roku maksymalnie o  20.000,00 zł; 
b) świadczeniu usług objętych umową w 2019 i 2020 roku. 

8. Zamawiający gwarantuje udzielenie zamówienia podstawowego, natomiast z prawa opcji 
Zamawiający może nie skorzystać, skorzystać w całości lub w części. Zamówienie realizowane 
w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez 
Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same 
jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega 
również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym.  

9. Wybór opcji będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego oraz posiadania środków 
finansowych na jej realizację. Zamawiający będzie zobowiązany do powiadomienia Wykonawcy 
o wyborze opcji nie później niż do dnia 30.11.2018 r. 

10. Z uwagi na zadania Zamawiającego, Wykonawca powinien spełniać przesłanki dla przesyłek 
rejestrowanych, o których mowa m.in. w art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017, poz. 1257); art. 165 § 2 ustawy z 
dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. 
zm.) oraz 198 b. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

11. Zamawiający informuje, że ilość przesyłek, które muszą być wysyłane przez operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe, stanowi około 10% krajowych listów 
poleconych ZPO, wskazanych w formularzu cenowym (załącznik nr 5 do IWZ). Zamawiający 
zastrzega, że ilość tych przesyłek w trakcie realizacji umowy może się zwiększyć lub zmniejszyć. 

12. Zamawiający wymaga, aby takie przesyłki nadane były w placówce operatora wyznaczonego w 
tym samym dniu, w którym zostały odebrane od Zamawiającego. 

13. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 
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z 2016 r., poz. 1666 z poźn. zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 
zamówienia: doręczanie i wydawanie przesyłek (tj. doręczyciele, kurierzy, listonosze, osoby 
wydające korespondencję). 
Ww. wymóg określony dotyczy również Podwykonawców wykonujących wskazane wyżej 
czynności. 

14. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim 
przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonego zakresu zamówienia oraz firm 
podwykonawców w załączniku nr 2 do IWZ „Formularz oferty”. 

IV.    TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

1) zamówienie podstawowe – nie wcześniej niż od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.; 
2) zamówienie objęte opcją – do 31.12.2018 r. (kwota nie wyższa niż 20.000 zł brutto), 

01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. (kwota nie wyższa niż 260 000,00 zł brutto). 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 poniżej. 

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu 
do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r (t.j. Dz.U. z 
2017 r. poz. 1481 z późn. zm.); 

3. Oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie analizy 
załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, wyszczególnionych w IWZ, ocena będzie 
dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów 
musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym 
mowa w Rozdziale V IWZ w ust. 2. 

4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia. 

VI.  PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

VII.  WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJ ĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA 

1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 
1) Dokument potwierdzający, że wykonawca został wpisany do rejestru operatorów pocztowych. 
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1, 
Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do 
wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IWZ.  

3) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej www.amw.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
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w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
IWZ. 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca składa dowody 
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu. 

4) W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż 
upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub 
dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania. 

2. Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów: 
1) formularz oferty, stanowiący załącznik nr 2 do IWZ, musi być złożony w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności;  
2) oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3) muszą być złożone w oryginale w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności; 
3) dokument, z którego wynikać będzie zakres umocowania musi być złożony  

w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 
sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; 

4) wszystkie pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale, 
muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę (osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy); 

5) każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania 
oferty. Zamawiający nie wymaga parafowania stron nie zapisanych;  

6) wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz  
z tłumaczeniem na język polski; 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji 
zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz 
załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo. 

2) Wymóg złożenia dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy każdego  
z Wykonawców. 

3) Wymóg złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, dotyczy każdego  
z Wykonawców. 

VIII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 

1. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

- Barbara Sitko – sprawy proceduralne 
- Ewa Kasperek - sprawy merytoryczne. 

2. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować pisemnie, faksem lub 
drogą elektroniczną na adresy wskazane w Rozdziale I, z dopiskiem zawierającym numer 
postępowania: OK-ZP.7729.2.2017. 

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane są pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adresy wskazane w Rozdziale I.  

4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu lub  
e-maila. 
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5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.amw.com.pl, 
informacje dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) cen, zawartych w ofertach.  

IX.  WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 

X. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

1. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni.  

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XI.  OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT 

1. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w IWZ. 

Oferta powinna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i 
adresem Wykonawcy, z napisem: 

2. Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, 
komputerze lub czytelnie długopisem). Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę(y) 
upoważnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym postępowaniu). Wszystkie miejsca, w 
których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez Wykonawcę (osobę(y) 
podpisującą(e) ofertę). 

3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i spięte. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. Oferty ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w ust. 2, muszą być dodatkowo 
oznaczone określeniem: „ZMIANA”. W pierwszej kolejności zostaną otwarte koperty oznaczone 
w ten sposób. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest złożyć w Biurze Obsługi Klienta 
Zamawiającego stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego 
reprezentacji. Wycofana oferta zostanie zwrócona Wykonawcy po sesji otwarcia ofert. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 
z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości 
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być 
zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych klauzulą „Dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji”. Dokumenty nie oznaczone w powyższy sposób będą udostępniane wszystkim 
uczestnikom postępowania. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na 
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i innych przepisów. Zgodnie z art. 8 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………………… 
Agencja Mienia Wojskowego 
Oddział Regionalny w Krakowie 
31-155 Kraków ul. Montelupich 3  
Oferta na  świadczenie usług pocztowych OR AMW w Krakowie  
 postępowanie nr OK-ZP.7729.2.2017r. Nie otwierać przed:    07.12.2017 r.  godz. 1200 
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Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie 
w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej 
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spiąć (zszyć) oddzielnie 
od pozostałych, jawnych elementów oferty. Jednocześnie Wykonawca załącza do oferty 
oświadczenie o treści „informacje zawarte na stronach od nr … do nr… stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wraz 
z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca do oferty 
załączy uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem 
spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia. W przypadku 
braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie jako tajemnica 
przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych 
wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania 
zastrzeżenia, Zamawiający może nie uznać prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim 
przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek 
ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem zastrzeżonych informacji osobom trzecim. 
Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji lub niewykazanie, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa powoduje ich odtajnienie. Przez 
„tajemnicę przedsiębiorstwa” rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania 
ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). 

7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści IWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści IWZ wpłynął po 
upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.amw.com.pl, bez ujawniania źródła zapytania. 

XII.  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFER T 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi Klienta (parter). 

2. Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2017 r. o godz. 12:00. 

3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.  

5. Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert w dniu składania ofert o godz. 12:30, 
w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 59 sala przetargowa (I piętro). 

XIII.  OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY 

1. Cenę brutto zamówienia należy obliczyć na Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 5 do 
IWZ. Ceny należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
według zasad określonych w formularzu. 
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2. Ceny podane przez Wykonawcę nie będą podlegały żadnym negocjacjom. 

3. Cena brutto musi obejmować wszelkie elementy cenotwórcze, w tym w szczególności: zysk 
Wykonawcy, wynagrodzenia pracowników, podatki, ubezpieczenia, całkowite koszty związane z 
realizacją zamówienia. 

4. Cena brutto powinna zawierać w sobie ewentualne opusty proponowane przez Wykonawcę. 

5. Ceny jednostkowe, podane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym pozostaną stałe w okresie 
realizacji umowy, nie będą podlegały zmianom ani waloryzacji (z zastrzeżeniem zapisów 
zawartych w § 13 ust. 1 lit. e)-g) załącznika nr 6 do IWZ – Wzór umowy) oraz będą stanowić 
podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowaną usługę. 

6. Jeżeli oferta będzie zawierała oczywiste omyłki rachunkowe, Zamawiający, poprawi je w 
następujący sposób: 
1) jeżeli w Formularzu cenowym, wartości w tabeli nie będą odpowiadały prawidłowo 

wykonanym działaniom matematycznym, Zamawiający przyjmie, że poprawnie podano ceny 
jednostkowe netto, 

2) Zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej 
oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

8. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór jego 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

9. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, 
oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu z pracę (t.j. Dz.U. 
z 2017 r.,  poz. 847) 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w  stosunku do przedmiotu zamówienia. 

12. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich 
(PLN). 
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XIV.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW, SPOSOBU OCENY I WYBORU OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, według następujących kryteriów i ich wag: 

1) Cena brutto oferty  - 60 % 
2) Ilość placówek wykonawcy, w których można odbierać przesyłki awizowane  na terenie 

województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz łódzkiego (wyłącznie powiat 
tomaszowski) -  20 % 

3) Ilość miejscowości, w których znajdują się placówki wykonawcy, w których można odbierać 
przesyłki awizowane  na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego 
oraz łódzkiego (wyłącznie powiat tomaszowski)  -  20 % 

Punkty w kryterium Cena brutto oferty zostaną wyliczone wg wzoru: 
najniższa cena brutto oferty  

K1 = --------------------------------------------------- x 60 
cena  brutto oferty ocenianej 

Punkty w kryterium Ilo ść placówek wykonawcy, w których można odbierać przesyłki 
awizowane  na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz 
łódzkiego (wyłącznie powiat tomaszowski), zostaną przyznane w sposób następujący: 

 

ilość placówek w ofercie ocenianej 
K2 = ---------------------------------------------------- x 20 

największa ilość placówek 
 

Punkty w kryterium Ilość miejscowości, w których znajdują się placówki wykonawcy,, w 
których można odbierać przesyłki awizowane  na terenie województwa małopolskiego, 
śląskiego, świętokrzyskiego oraz łódzkiego (powiat tomaszowski), zostaną przyznane 
w sposób następujący: 

 

ilość miejscowości w ofercie ocenianej 
K3 = ---------------------------------------------------- x 20 

największa ilość miejscowości 

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą należy złożyć wykaz placówek Wykonawcy, 
w których można odbierać przesyłki awizowane na terenie województwa małopolskiego, 
śląskiego, świętokrzyskiego oraz łódzkiego (wyłącznie powiat tomaszowski). 

W sytuacji, kiedy placówki powtórzą się na wykazie Zamawiający potraktuje to jako inną 
omyłkę powodującą niezgodność oferty z IWZ niepowodującą istotnych zmian w treści oferty i 
dokona jej poprawy zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, przeliczając punktację kryterium K2 
lub K3zgodnie z poprawioną ilością placówek lub miejscowości. 

Zamawiający wymaga, aby każda placówka, wskazana do oceny w kryterium K2 i K3: 
- posiadała adres z ulicą i nr budynku  
- była czynna minimum 5 dni w tygodniu przez co najmniej 6 godzin dziennie, w tym co 

najmniej raz w tygodniu do godziny 1800 lub późniejszej 
- posiadała duże widoczne LOGO Wykonawcy (Firmy świadczącej usługi pocztowe), 

znajdujące się na zewnątrz budynku, w którym znajduje się oceniana placówka. 
Zamawiający nie dopuszcza, aby wskazane do oceny placówki posiadały oznaczenia z LOGO 
Wykonawcy wyłącznie wewnątrz budynku, w którym się znajdują (np. wewnątrz sklepów, 
pawilonów itp.). Zamawiający informuje, że tak oznaczone placówki nie mogą być wskazane 
przez Wykonawcę jako spełniające wymagania Zamawiającego i wskazane do oceny w 
powyższym kryterium. 
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2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane 
w powyższych kryteriach zostaną zsumowane. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 
najkorzystniejszą ofertę. 

3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku.  

4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza 
obszaru Unii Europejskiej, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 
w niej ceny różnicę w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których 
obowiązek uiszczenia spoczywa na Zamawiającym, wynikających z innych przepisów, w tym 
celnych. 

5. Zamawiający poprawi w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
3) omyłki polegające na niezgodności oferty z istotnymi warunkami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można będzie dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które w rankingu ofert 
otrzymają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.  

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i 
uzupełnień złożonych ofert, w szczególności od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona 
jako najkorzystniejsza.  

9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania oceny ofert przed przeprowadzeniem 
badania czy wykonawca, którego oferta zastała oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

10. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o ofertach odrzuconych lub o 
unieważnieniu zamówienia. 

11. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 
zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.  

XV.  INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE Z AMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych 
Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.  
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2. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak 
również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać 
dopełnione w celu zawarcia umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w celu 
podpisania umowy. Nie stawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, zostanie 
uznane jako uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą przedłożą: 

1) umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) 
do reprezentacji Wykonawcy. 

5. Przed zawarciem umowy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie rozpoczęcia 
realizacji umowy. Realizacja umowy rozpocznie się nie wcześniej niż  01.01.2018 r.  

XVI.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Wzór umowy określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 6 do IWZ. 

2. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 
zamówienia zawarte w IWZ. 

XVII.  ODRZUCENIE OFERTY 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli: 
1) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia, 
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
3) Wykonawca nie złoży wyjaśnień, o których mowa w Rozdziale XIII ust. 9 i 10 lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę w  stosunku do przedmiotu zamówienia 

4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

5) Wykonawca w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w Rozdziale XIV ust. 5 pkt.3; 

6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

XVIII.  UNIEWA ŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty;  

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć;  

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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XIX.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca może poinformować Zamawiającego o niezgodnej z postanowieniami niniejszych 
IWZ, czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany 
na podstawie IWZ. 

2. W niniejszym postępowaniu, Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej wnoszone 
do Krajowej Izby Odwoławczej, o której mowa w Rozdziale IV ustawy. 

XX. ZAŁ ĄCZNIKI  DO  IWZ: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
2. Formularz „Oferty”- załącznik nr 2 do IWZ; 
3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 3 do IWZ; 
4. Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do IWZ; 
5. Formularz cenowy -  załącznik nr 5 IWZ; 
6. Wzór umowy – załącznik nr 6 do IWZ; 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 1 DO IWZ 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych, polegających na 

przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu:  
a) przesyłek listowych o masie do 350g oraz powyżej 350 do 2000 g, w obrocie 

krajowym  i zagranicznym  
b) przesyłek kurierskich i paczek, o masie do 1 kg oraz powyżej 1 kg do 30 kg w 

obrocie krajowym  
zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz poniższymi zasadami. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług pocztowych, polegających na 
przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek: o masie do 350 g i powyżej 350 g 
do 2000 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz paczek o masie do 1 kg i powyżej 1 kg 
do 30 kg w obrocie krajowym oraz ich ewentualnych zwrotów w razie niemożności 
doręczenia, zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2017 
r. poz. 1481) wraz odbiorem przesyłek z siedziby Zamawiającego w Krakowie. 

3. Przez usługi pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: 
3.1.przesyłki listowe i kartki pocztowe do 350 g oraz ponad 350g do 2000g w obrocie 

krajowym  (Gabaryt A i B): 
a) zwykłe – przesyłki listowe oraz kartki pocztowe nierejestrowane nie będące przesyłkami 

najszybszej kategorii, 
b) zwykłe priorytetowe – przesyłki listowe oraz kartki pocztowe nierejestrowane 

najszybszej kategorii, 
c) polecone – przesyłki listowe rejestrowane, przemieszczane i doręczane w sposób 

zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, nie będące 
przesyłkami najszybszej kategorii, 

d) polecone priorytetowe – przesyłki listowe rejestrowane najszybszej kategorii, 
e) przesyłki listowe rejestrowane  ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłki 

listowe przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru, 
f) Gabaryt A – to przesyłki o wymiarach: minimum – wymiary strony adresowej nie mogą 

być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: 
wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm. 

g) Gabaryt B – to przesyłki o wymiarach: minimum – jeśli choć jeden z wymiarów 
przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, maksimum – 
suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym 
największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm; 

3.2.przesyłki listowe do 50g oraz ponad 50g do 350g w obrocie zagranicznym 
a) Przesyłka listowa priorytetowa, 
b) Polecona priorytetowa- przesyłki listowe rejestrowane najszybszej kategorii do krajów 

europejskich strefa A-Europa łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem, 
c) zwrotne potwierdzenia odbioru (ZPO) w obrocie zagranicznym. 
3.3.usługi kurierskie i paczki do 1kg oraz powyżej 1kg do 30kg 
a) Usługa standardowa z dostawą następnego dnia roboczego do godz. 15.00 

4. Wykonawca będzie odbierał odpowiednio przygotowane przesyłki w siedzibie 
Zamawiającego         w Krakowie, ul. Montelupich 3, każdego dnia roboczego w godzinach 
08:00 – 10:00. 

5. Wykonawca, w razie niemożności doręczenia przesyłek, będzie dokonywał ich zwrotów do 
siedziby Zamawiającego, określonej w pkt. 4 powyżej.  

6. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich 
odbioru przez Wykonawcę, jeśli nie będzie zastrzeżeń do dostarczonych przesyłek.  

7. Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania przesyłek do nadania oraz 
zestawień ilościowych, w przypadku przesyłek nierejestrowanych i zestawień z 



OK-ZP.7729.2.2017 

13 

wyszczególnieniem adresatów, w przypadku przesyłek rejestrowanych. Zestawienia będą 
sporządzane w 2 egz. - po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do umieszczenia na przesyłkach w sposób trwały i czytelny 
informacji jednoznacznie identyfikującej adresata i nadawcę jednocześnie określając rodzaj 
przesyłek (polecona priorytetowa, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - ZPO), pełną 
nazwę i adres zwrotny nadawcy oraz umieszczenia na stronie adresowej przesyłek 
oznaczenia potwierdzającego wniesienie opłaty za usługę. 

9. Łączna maksymalna masa przekazywanych przesyłek nie będzie przekraczała 100 kg przy 
jednym odbiorze, przy czym waga jednego opakowania zbiorczego nie będzie przekraczała 
30 kg.  

10. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata 
zwrotne potwierdzenie odbioru (ZPO) niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie 
później jednak, niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia. 

11. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego adresowane do niego przesyłki, 
każdego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku) w godzinach 08:00 – 10:00  

12. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawi zawiadomienie 
(pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może 
odebrać 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 nieodebrania przez adresata. 

13. Ilości przesyłek danego rodzaju będą nadawane sukcesywnie przez cały czas trwania 
umowy, a ich ilość w okresie realizacji umowy będzie różna i zależna od potrzeb 
Zamawiającego. 

14. Podstawą rozliczenia kosztów świadczonych usług będzie suma opłat za przesyłki 
faktycznie nadane i zwrócone w okresie jednego miesiąca kalendarzowego, stwierdzone na 
podstawie zestawień. 

15. Płatność za wykonane usługi dokonywana będzie z dołu w miesięcznym okresie 
rozliczeniowym. 

16. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia innych usług pocztowych w zakresie przesyłek 
pocztowych i kurierskich nie wymienionych w formularzu cenowym w ofercie Wykonawcy. 

17. Z uwagi na zadania Zamawiającego, Wykonawca powinien spełniać przesłanki dla 
przesyłek rejestrowanych, o których mowa m.in. w art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257); 
art. 165 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (t.j.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.) oraz 198 b. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

18. Szczegółowy wykaz usług objętych przedmiotem zamówienia z podaniem kategoryzacji 
rodzajowej i wagowej przesyłek zawiera załącznik nr 1a, przy czym Zamawiający 
podkreśla, iż podana w zawartych w nim zestawieniach tabelarycznych ilość zamawianych 
przesyłek ma wyłącznie charakter szacunkowy. Stąd też, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość dostosowania tej ilości do aktualnych potrzeb (tj. zwiększania, bądź 
zmniejszania podanych liczb oraz przemieszania ilości przesyłek w odniesieniu do 
wskazanej kategoryzacji), w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację 
przedmiotu umowy. Z tytułu wprowadzania opisanych zmian, Wykonawcy nie przysługuje 
roszczenie odszkodowawcze.  
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Załącznik nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia  
 

Kategoryzacja rodzajowa i wagowa przesyłek 
 

Lp. Rodzaj przesyłki waga przesyłki 

przewidywalna 
ilość w ciągu 

roku 
(zamówienie 
podstawowe) 

1 
Zwykłe – przesyłki listowe nierejestrowane 
nie będące przesyłkami najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym Gabaryt A 

do 350g 17 200 
ponad 350 g  do 1000 g 10 

ponad 1000 g  do 2000 g 20 

2 
Zwykłe – przesyłki listowe nierejestrowane 
nie będące przesyłkami najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym Gabaryt B 

do 350g 2 
ponad 350 g  do 1000 g 3 

ponad 1000 g  do 2000 g 2 

3 
Zwykłe priorytetowe – przesyłki listowe 
nierejestrowane najszybszej kategorii w 
obrocie krajowym Gabaryt A 

do 350g 250 
ponad 350 g  do 1000 g 6 

ponad 1000 g  do 2000 g 5 

4 
Zwykłe priorytetowe – przesyłki listowe 
nierejestrowane najszybszej kategorii w 
obrocie krajowym Gabaryt B 

do 350g 5 
ponad 350 g  do 1000 g 10 

ponad 1000 g  do 2000 g 15 

5 
Polecone – przesyłki listowe rejestrowane, 
nie będące przesyłkami najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym Gabaryt A 

do 350g 15 500 
ponad 350 g  do 1000 g 80 

ponad 1000 g  do 2000 g 50 

6 
Polecone – przesyłki listowe rejestrowane, 
nie będące przesyłkami najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym Gabaryt B 

do 350g 5 
ponad 350 g  do 1000 g 6 

ponad 1000 g  do 2000 g 5 

7 
Polecone priorytetowe – przesyłki listowe 
rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie 
krajowym Gabaryt A 

do 350g 300 
ponad 350 g  do 1000 g 20 

ponad 1000 g  do 2000 g 13 

8 
Polecone priorytetowe – przesyłki listowe 
rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie 
krajowym Gabaryt B 

do 350g 60 
ponad 350 g  do 1000 g 15 

ponad 1000 g  do 2000 g 10 

9 
Zwrotne potwierdzenie odbioru (ZPO)  
w obrocie krajowym 

9 800 

10 Przesyłka listowa priorytetowa zagraniczna  do 50 g 4 

11 

Polecone priorytetowe – przesyłki listowe 
rejestrowane najszybszej kategorii  
do krajów europejskich (Strefa A - Europa 
łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) 

do 50 g 6 
ponad 50 g  do 100 g 1 

ponad 100 g  do 350 g 1 

12 
Zwrotne potwierdzenie odbioru (ZPO)  
w obrocie zagranicznym 

6 

13 Doręczenie przesyłki kurierskiej  do 1kg 25 
14 Doręczenie przesyłki kurierskiej  powyżej 1 kg  do 5 kg 6 
15 Doręczenie przesyłki kurierskiej  powyżej 5 kg  do 15 kg 2 
16 Doręczenie przesyłki kurierskiej  powyżej 15 kg do 30 kg 6 
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Załącznik nr 2 do IWZ 

FORMULARZ OFERTY 
1. Dane Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy 
.......................................................................................................................................................................
... 
Adres Wykonawcy 
.......................................................................................................................................................................
... 

tel. ...................................................... fax ..................................... 
email:…………………..................... 

Regon ................................................. NIP 
............................................................................................. 

e-mail  .......................................................................................................................................................... 

2. Oferta na:  
„Świadczenie usług pocztowych dla 

Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w K rakowie”  

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w IWZ za cenę ofertową 
brutto, wynikającą z formularza cenowego, za wykonanie zamówienia podstawowego: 

Wartość netto  ……………………………………………………….zł 

Cena brutto  (z podatkiem VAT)………………………………………………………. zł 

słownie ………………………………………………………………………………, 

4. Ilość placówek Wykonawcy, w których można odbierać przesyłki awizowane: …….. szt, w tym: 

województwo małopolskie  …..……… 

województwo śląskie  ………….. 

województwo świętokrzyskie ………….. 

województwo łódzkie (wyłącznie powiat tomaszowski) ………….. 

Oświadczam, ze wszystkie wskazane placówki spełniają wymagania Zamawiającego określone 
w Rozdziale XIV ust. 1 IWZ. 

5. Ilość miejscowości, w których znajdują się placówki Wykonawcy, w których można odbierać przesyłki 
awizowane: …….. szt, w tym: 

województwo małopolskie  …..……… 

województwo śląskie  ………….. 

województwo świętokrzyskie ………….. 

województwo łódzkie (wyłącznie powiat tomaszowski) ………….. 

6. Zamówienie będziemy realizować w terminach wskazanych w IWZ   

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią IWZ i akceptujemy ją bez zastrzeżeń. 

9. Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego do IWZ wzoru umowy.  

10. Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki 
związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna. 

 

 

 
  . 

 
 

........................................................................................... 
  czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób 

upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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11. Oświadczamy, że  
1) nie powierzamy  podwykonawcom wykonania żadnego zakresu oferowanego zamówienia* 

2) powierzamy * podwykonawcom wykonanie następującego zakresu oferowanego zamówienia: 

…………………………………………………………….……………..…………………………. 

 

* Niepotrzebne skreślić. Brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że Wykonawca nie 
powierzy podwykonawcom wykonania żadnego zakresu oferowanego zamówienia. 
 

Załącznikami do składnej oferty są: 

1) Wykaz placówek Wykonawcy 

2) ...................................................... 

3) ...................................................... 

4) ...................................................... 

5) ...................................................... 

6) ...................................................... 

7) ...................................................... 

3. Oferta zawiera: ............... stron. 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
...................................................... 

  
 
 

........................................................................................... 

miejscowość i data 
 czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób 

upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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ZAŁ ĄCZNIK  NR  3  DO  IWZ 
 

 
 

................................................ 
Nazwa lub pieczęć Wykonawcy 
 
 

OŚWIADCZENIE  O  BRAKU  PODSTAW  WYKLUCZENIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług 

pocztowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie 

(postępowanie nr OK-ZP.7729.2.2017) oświadczam(y), że: 

1. w stosunku do mnie (nas) jako Wykonawcy(ów) brak jest podstaw wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 15, 21 i 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. w stosunku do mnie (nas) jako Wykonawcy(ów) brak jest podstaw wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13-14, 16-20 ustawy Prawo zamówień publicznych, za wyjątkiem okoliczności, o których 

mowa w ustępie 3 /jeśli dotyczy/. 

3. /wypełnić jeśli dotyczy/ w stosunku do mnie (nas) jako Wykonawcy(ów) zachodzą przesłanki 

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt …………… (proszę wpisać spośród wymienionych: 13-14, 16-20) ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

na podstawie art. 24 ust. 8i ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

............................................................................ 
                                                                                            Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną  
                                                                                                 osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 
                                                                                                          do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
____________________________ 
i Art. 24 ust. 8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

  



OK-ZP.7729.2.2017 

18 

ZAŁ ĄCZNIK  NR  4  DO  IWZ 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALE ŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALE ŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………… 

                  (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 
będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy: 
 

………………………………………………………….…………………………………….. 
(nazwa Wykonawcy) 

 
………………………………………………………….........……………………………….. 

(adres siedziby Wykonawcy) 
 
biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług 
pocztowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie  
(nr sprawy OK-ZP.7729.2.2017) 
 

niniejszym oświadczam, że: 
 

− nie przynależę do żadnej grupy kapitałowej,  
− nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 2015 poz. 184 z późn. zmianami) 
z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia1); 

− przynależę do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli 
odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia1)2) 

 

Lp. Nazwa podmiotu Siedziba 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 

........................................................................... 
Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby (osób) 

upoważnionej (upoważnionych) 
do reprezentowania Wykonawcy 

1) niepotrzebne skreślić 

2) wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli 
odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia  
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Załącznik nr 5 do IWZ 
FORMULARZ CENOWY 

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE  

Lp. Rodzaj przesyłki waga przesyłki 
Ilość 
[szt]  

Cena 
jednostkowa 

netto [zł] 

Wartość 
netto [zł] 

Podatek 
VAT [zł]  

Wartość 
brutto [zł] 

1 

Zwykłe – przesyłki listowe 
nierejestrowane nie będące 
przesyłkami najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym Gabaryt A 

do 350g 17 200     
ponad 350 g  do 1000 g 10     

ponad 1000 g  do 2000 g 20     

2 

Zwykłe – przesyłki listowe 
nierejestrowane nie będące 
przesyłkami najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym Gabaryt B 

do 350g 2     
ponad 350 g  do 1000 g 3     

ponad 1000 g  do 2000 g 2     

3 

Zwykłe priorytetowe – przesyłki 
listowe nierejestrowane 
najszybszej kategorii w obrocie 
krajowym Gabaryt A 

do 350g 250     
ponad 350 g  do 1000 g 6     

ponad 1000 g  do 2000 g 5     

4 

Zwykłe priorytetowe – przesyłki 
listowe nierejestrowane 
najszybszej kategorii w obrocie 
krajowym Gabaryt B 

do 350g 5     
ponad 350 g  do 1000 g 10     

ponad 1000 g  do 2000 g 15     

5 

Polecone – przesyłki listowe 
rejestrowane, nie będące 
przesyłkami najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym Gabaryt A 

do 350g 15 500     
ponad 350 g  do 1000 g 80     

ponad 1000 g  do 2000 g 50     

6 

Polecone – przesyłki listowe 
rejestrowane, nie będące 
przesyłkami najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym Gabaryt B 

do 350g 5     
ponad 350 g  do 1000 g 6     

ponad 1000 g  do 2000 g 5     

7 

Polecone priorytetowe – przesyłki 
listowe rejestrowane najszybszej 
kategorii w obrocie krajowym 
Gabaryt A 

do 350g 300     
ponad 350 g  do 1000 g 20     

ponad 1000 g  do 2000 g 13     

8 

Polecone priorytetowe – przesyłki 
listowe rejestrowane najszybszej 
kategorii w obrocie krajowym 
Gabaryt B 

do 350g 60     
ponad 350 g  do 1000 g 15     

ponad 1000 g  do 2000 g 10     
9 Zwrotne potwierdzenie odbioru (ZPO) w obrocie krajowym 9 800     

10 
Przesyłka listowa priorytetowa 
zagraniczna  do 50 g 4     

11 

Polecone priorytetowe – przesyłki 
listowe rejestrowane najszybszej 
kategorii do krajów europejskich 
(Strefa A - Europa łącznie z 
Cyprem, całą Rosją i Izraelem) 

do 50 g 6     
ponad 50 g  do 100 g 1     

ponad 100 g  do 350 g 1     

12 
Zwrotne potwierdzenie odbioru (ZPO) w obrocie 
zagranicznym 6     

13 Doręczenie przesyłki kurierskiej  do 1kg 25     
14 Doręczenie przesyłki kurierskiej  powyżej 1 kg  do 5 kg 6     
15 Doręczenie przesyłki kurierskiej  powyżej 5 kg  do 15 kg 2     
16 Doręczenie przesyłki kurierskiej  powyżej 15 kg do 30 kg 6     

17 RAZEM    

 
 
 

........................................................ 
Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 
do reprezentowania Wykonawcy 

                                                 
 


