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ROZDZIAŁ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

1.   Gmina Rewal 
Ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 
zp@rewal.pl 
NIP 857-18-98-978   

ROZDZIAŁ 2. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, w języku polskim, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej  
w skrócie „ustawą” lub „Pzp”. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

3. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 207 000 euro, natomiast przekracza kwotę  
30 000 euro i została określona jako iloraz wartości wyliczonej w złotych i przelicznika 
średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,2249 , podanego  
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.12.2013 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. poz. 1692). 

4. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zwana dalej w skrócie „SIWZ" 
stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje Wykonawcę  
i Zamawiającego podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego 
realizacji. 

5. Modyfikacje SIWZ, zapytania Wykonawców w sprawie treści SIWZ i udzielone przez 
Zamawiającego wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

 

ROZDZIAŁ 3. Okre ślenie przedmiotu zamówienia. 

1. Rodzaj zamówienia: usługa. 

2. Kody CPV dotyczące zamówienia: 

Główny przedmiot: 

64 11 00 00 - 0: Usługi pocztowe; 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Gminy Rewal usług pocztowych w 
obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym, roku 2015.  
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2) Szczegółowy zakres usługi znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 

3) Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, które 
zostaną wskazane w ofercie. 

4) Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie nazwy (firmy) podwykonawcy  
na którego zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,  
w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6) Zamawiający nie przewiduje: 

• składania ofert częściowych; 
• zawarcia umowy ramowej; 

• ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 
• wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 

• rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN). 
 

ROZDZIAŁ 4. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 
 

ROZDZIAŁ 5. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. 

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

1) posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności 

warunek będzie spełniony, jeżeli: 

a) z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych  
w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy 
warunek,  
oraz: 

b) Wykonawca posiada przewidziany prawem na mocy art. 6 ust. 1 ustawy  
z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) – aktualny na 
dzień składania ofert wpis do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Rzeczpospolitej Polskiej. Z załączonego 
przez Wykonawcę dokumentu (zaświadczenia Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej Rzeczpospolitej Polskiej, wydruk Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
Rzeczpospolitej Polskiej) winno wynikać posiadanie takiego wpisu , który uprawnia 
Wykonawcę do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie ustawy Prawo pocztowe. 

2) posiadanie wiedzy i doświadczenia: 

warunek będzie spełniony, jeżeli: 
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a) z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych  
w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie wynikać, że Wykonawca spełnia przedmiotowy 
warunek,  

b) Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli posiada wiedzę i doświadczenie tj. 
wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku usług okresowych lub ciągłych 
również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej jedną usługę pocztową w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, 
przemieszczania , doręczenia przesyłek pocztowych i ich zwrotów o wartości co 
najmniej 150 000,00 zł brutto każda, i przedstawi dowody, czy zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie. 

W celu oceny spełnienia warunku Zamawiający żąda przedstawienia wykazu w/w 
usług wraz z dowodami, tj.: 

A.  poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług 
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 
miesiące przed upływem składania ofert;  

 B. w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. A 

 

3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia: 

warunek będzie spełniony, jeżeli: 

c) z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych  
w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie wynikać, że Wykonawca spełnia przedmiotowy 
warunek, 

d) z treści oświadczenia dotyczącego posiadanych środków organizacyjno-technicznych 
przez Wykonawcę będzie wynikać, że: 

− Wykonawca dysponuje placówką nadawczą w miejscowości, w której znajduje się 
siedziba Zamawiającego oraz dysponuje na terenie Gminy Rewal stałymi 
placówkami awizacyjnymi czynnymi we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót, 
co najmniej 5 dni w tygodniu, z tym że jeżeli przypada dzień ustawowo wolny od 
pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa, rozmieszczonymi w taki sposób, aby 
umożliwi ć adresatom przesyłek ich dogodny odbiór. 

 

4) dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

warunek będzie spełniony, jeżeli: 
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z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych  
w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie wynikać, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek. 

2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki,  
o których mowa w ust. 1 spełniają łącznie. 

3. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych  
w art. 26 ust. 2b ustawy w celu spełnienia warunków wymienionych w ust. 1 jest zobowiązany 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie 
realizacji zamówienia, w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, oraz że 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów. Ocena dowodów następuje na podstawie treści dokumentów wymienionych w ust. 2 
rozdziału 6 SIWZ. 

4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert, wykazał brak 
podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena braku podstaw do wykluczenia następuje na 
podstawie treści składanych przez Wykonawcę dokumentów wyszczególnionych  
w ust. 4 rozdziału 6 SIWZ. 

5. Każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powinien osobno 
wykazać ww. brak podstaw do wykluczenia. 

6. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych  
w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
winien wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, poprzez przedłożenie również dokumentów tych 
podmiotów, które zostały wymienione w ust. 3 rozdziału 6 SIWZ. 

7. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Wykonawca nie może należeć do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) co inni Wykonawcy, którzy złożyli 
odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że Wykonawcy wykażą, że istniejące 
miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy 
Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

ROZDZIAŁ 6. Wykaz o świadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
określonych w art. 22 ust.1 ustawy - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 

2) zaświadczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Rzeczpospolitej Polskiej lub 
wydruk Urzędu Komunikacji Elektronicznej Rzeczpospolitej Polskiej, z którego będzie 
wynikać posiadanie przewidzianego prawem na mocy art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 
2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) wpisu do rejestru operatorów 
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pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; (dokument 
składany w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę) 

3) oświadczenie o posiadanych środkach organizacyjno – technicznych – wzór dokumentu 
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

4) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną 
usługę pocztową w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczenia 
przesyłek pocztowych i ich zwrotów o wartości co najmniej 150 000,00zł. brutto każda i 
przedstawi dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie załącznik nr 3 do 
SIWZ.  

2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
to Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy  
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, wymaga od Wykonawcy pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia (sporządzone wg załącznika nr 8 do SIWZ)- zobowiązanie 
złożone w oryginale. 

3. Wykonawca i podmiot trzeci, który zobowiąże się do udostępnienia swoich zasobów zgodnie  
z art. 26 ust. 2b Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów. Ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 
powinni wykazać, że warunki, o których mowa w rozdz. 5 ust. 1 SIWZ, spełniają łącznie. 

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą 
składa następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - wzór 
dokumentu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22. ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówieniu, to Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy przedłożenia dokumentów tych podmiotów, które zostały wymienione w ust. 4. 

Ponadto jeżeli podmiot ten będzie podwykonawcą, Wykonawca poda nazwę (firmę) tego 
podwykonawcy w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 
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6. W celu zbadania przez Zamawiającego, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca wraz z ofertą składa 
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331  
z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – patrz wzór 
oświadczenia (informacji) – załącznik nr 7 do SIWZ. 

7. W przypadku, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, obowiązek 
złożenia dokumentów wymienionych w ust. 4 i 6 dotyczy osobno każdego z nich. 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 – składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  

10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
lub przed notariuszem. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.  

11. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

12. Dokumenty Wykonawca złoży w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów 
powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku podmiotów, z zasobów których korzysta Wykonawca, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność  
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.  

14. Na kserokopii dokumentu należy zamieścić zapis: „za zgodność z oryginałem" oraz datę  
i czytelny podpis lub parafkę i pieczątkę imienną. 

15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 10 ust. 1 i art.39  ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na ” Świadczenie usług 
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym, w roku 2015” 

 Znak sprawy: ID.271.12.2014.        

 

8 
 

16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczone przez Wykonawcę. 

ROZDZIAŁ 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
będą przekazywane pisemnie lub drogą elektroniczną na adres zp@rewal.pl, który został 
wskazany w Rozdziale 1 SIWZ. 

2. W przypadku przesyłania przez Wykonawcę oświadczeń, dokumentów, o których mowa  
w ust. 1 drogą elektroniczną, uważa się że zostały złożone w terminie, jeżeli e-mail dotarł do 
Zamawiającego w wyznaczonym w sposób określony w art. 26 ust. 3 ustawy terminie a 
przesyłka z oryginałami tych oświadczeń, dokumentów lub ich kopiami poświadczonymi za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, została nadana w tym samym, co e-mail terminie. 

3. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane pisemnie,  
drogą elektroniczną (e-mail). W przypadku przesłania powyższych dokumentów drogą 
elektroniczną - termin zostaje dochowany, jeżeli dotarły one do adresata w obowiązującym 
terminie a ich oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem zostały 
niezwłocznie przesłane drogą pocztową. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony, niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Zawsze dopuszczalne jest stosowanie tylko formy pisemnej przekazywania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji, przy czym uważa się, że zostały złożone w terminie, 
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 

6. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i do udzielania im wyjaśnień treści 
SIWZ Zamawiający upoważnia następującą osobę:  

• Tomasz Bartkowski – zp@rewal.pl . 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 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 SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust. 7. 

ROZDZIAŁ 8. Wymagania dotyczące wadium. 

• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
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ROZDZIAŁ 9. Termin zwi ązania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

ROZDZIAŁ 10. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
4. Ofertę należy sporządzić na podstawie SIWZ i jej załączników. 
5. Do SIWZ załączony jest wzór oferty w postaci formularza oferty wraz z innymi dokumentami 

wymaganymi przez Zamawiającego. 
6. Do wypełnionego formularza oferty (treści oferty) Wykonawca winien dołączyć: 

1) wymagane przez Zamawiającego dokumenty, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu; 

2) inne wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty. 
7. W formularzu ofertowym, poza ceną, Wykonawca oferuje Zamawiającemu dostęp do 

oprogramowania wspomagającego zarządzanie przesyłkami. Oprogramowanie może mieć 
charakter aplikacji instalowanej na komputerach zamawiającego, bądź aplikacji dostępnej przez 
stronę internetową operatora pocztowego. Oferowane oprogramowanie musi posiadać co 
najmniej następujące funkcjonalności: 

a) wprowadzanie danych dotyczących  nadawanych przesyłek, 

b) śledzenie nadanych przesyłek, 

c) generowanie raportów dotyczących przesyłek. 

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie, najlepiej bez 
poprawek. Ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (w załącznikach 
do oferty) winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
lub posiadającą pełnomocnictwo. 

9. Wszystkie zapisane strony oferty (w tym załączniki) powinny być podpisane przez: osobę 
(osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym:  
- w spółkach prawa handlowego osoby upoważnione – zgodnie z danymi ujawnionymi  

w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, 
- w pozostałych podmiotach osoby wskazane w CENTRALNEJ EWIDENCJI  

I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 
- w każdym przypadku przez PEŁNOMOCNIKA Wykonawcy zgodnie z udzielonym 

prawidłowo w tym zakresie pełnomocnictwem. 

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ofertę 
podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z treści 
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 

12. Dokumenty załączone do oferty winny być złożone zgodnie z warunkami wymaganymi przez 
Zamawiającego, w oryginale lub kserokopii. W przypadku dołączenia kserokopii, winny być 
one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, 
wskazanych w dokumencie rejestrowym lub w udzielonym pełnomocnictwie. Na kserokopii 
dokumentu należy zamieścić zapis: „za zgodność z oryginałem” oraz datę i czytelny podpis lub 
parafkę i pieczątkę imienną. Kserokopie dokumentów potwierdzone w inny sposób niż wyżej 
opisany, zostaną uznane za dokumenty zawierające błędy formalne (dotyczące formy 
dokumentu). Ocena znaczenia błędu należy do właściwości Zamawiającego. 

13. Zaleca się oprawienie dokumentów oferty w sposób utrudniający ich zdekompletowanie, 
w kolejności numerów załączników wymienionych w formularzu oferty. 

14. Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych, Wykonawca nie może skreślać, dopisywać 
ani w jakikolwiek sposób zmieniać treści wzorów dokumentów otrzymanych od 
Zamawiającego.  

15. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami ); 
muszą być one oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA.  

2) Wykonawca winien zastrzec informację nie później niż w terminie składania ofert oraz 
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się 
umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (osobno); 

3) Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, spowoduje ich 
odtajnienie. 

16. Opakowanie i adresowanie oferty: 

1) oferta na wykonanie zamówienia składana jest w jednej kopercie lub opakowaniu, które 
uniemożliwi ą zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert; 

2) kopertę lub opakowanie, w której będzie znajdowała się oferta, należy opatrzyć adresem  
i nazwą Wykonawcy składającego ofertę; 

3) koperta lub opakowanie oferty winna być zaadresowane na adres siedziby Zamawiającego: 
Urząd Gminy Rewal (sekretariat), ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal z dopiskiem na 
kopercie: 
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OFERTA–„ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług 
kurierskich w obrocie krajowym”.  

                    NIE OTWIERAĆ PRZED 28.11.2014 r. godz.  10:00 

17. Zmiana i wycofanie oferty: 

1) Zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić 
lub wycofać ofertę;  

2) O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego 
przed upływem terminu składania ofert; 

3) Pismo w ww. sprawie należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 15, oznaczając  
na kopercie odpowiednio „ZMIANA OFERTY” albo ”WYCOFANIE OFERTY”; 

4) Do oświadczenia o wycofaniu oferty winien być załączony dokument, z którego wynika 
prawo osoby składającej oświadczenie do reprezentowania Wykonawcy. 

ROZDZIAŁ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mickiewicza 19 w Rewalu 
(sekretariat) do godziny 10:00 do dnia 28.11.2014 r. pod rygorem 
nie rozpatrzenia oferty złożonej po tym terminie bez względu na przyczyny nie dochowania 
terminu. 

2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie 
składania ofert.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mickiewicza 19 w Rewalu 
Sala nr 5 - o godzinie 10:15 dnia 28.11.2014 r. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

7. Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie 
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

ROZDZIAŁ 12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cena oferty – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, która 
została podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ), w zapisie 
liczbowym i słownie, z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie 
wynagrodzenie powykonawcze za realizację przedmiotu zamówienia. 

3. Podstawą do określenia ceny oferty jest SIWZ. 
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4. Cena oferty winna zostać wyliczona wg wzoru dokumentu - obliczenie ceny oferty, który 
stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 

5. Cena oferty podana w formularzu oferty winna być tożsama z jej wyliczeniem zawartym 
w załączniku nr 10 do SIWZ. 

6. Cena za realizację całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania 
przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie 
uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę. 

ROZDZIAŁ 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania; 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

L.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 

1. Cena 95% 

2. Wsparcie aplikacyjne  5% 

Razem 100% 
Zamawiający oczekuje, że wykonacy ubiegający się o zamówienie zaoferują w ramach cen za 
świadczenie usługi pocztowe i kurierskie dostęp do oprogramowania wspomagającego 
zarządzanie przesyłkami. Oprogramowanie może mieć charakter aplikacji instalowanej na 
komputerach zamawiającego, bądź aplikacji dostępnej przez stronę internetową operatora 
pocztowego. Oferowane oprogramowanie musi posiadać co najmniej następujące 
funkcjonalności: 

d) wprowadzanie danych dotyczących nadawanych przesyłek 

e) śledzenie nadanych przesyłek 

f) generowanie raportów dotyczących przesyłek 

3.  

Oferty będą oceniane wg następującego wzoru: 

                          najniższa oferowana cena 

C (cena oferty brutto) =  ---------------------------------   x 95 pkt  
                                    cena badanej oferty  

 

Wykonawca, który w ofercie zadeklaruje zamawiającemu możliwość korzystania z 
oprogramowania spełniającego powyższe wymogi otrzyma 5 pkt w tym kryterium. Wykonawca, 
który nie zadeklaruje dostępu do tego rodzaju oprogramowania otrzyma 0 pkt. 
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Uwaga: Zamawiający nie będzie ponosił kosztów zakupu oferowanego oprogramowania. 
Ewentualne koszty muszą być uwzględnione w cenie wycenionych usług pocztowych. 
 

4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  
że zostały złożone oferty o takim samym bilansie ceny i innych kryteriów oceny ofert,  
to Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

 

ROZDZIAŁ 14. Informacje o formalno ściach jakie powinny być dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana ma obowiązek skontaktować się 
z Zamawiającym w celu uzgodnienia: 
1) wzoru pocztowej książki nadawczej dla przesyłek rejestrowanych oraz zestawienia 

ilościowego przesyłek nierejestrowanych, który będzie obowiązywał w trakcie realizacji 
umowy; 

2) ustalenia wstępnego terminu zawarcia umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana ma obowiązek przed zawarciem umowy, 
przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia wzór pocztowej książki nadawczej dla 
przesyłek  oraz zestawienia ilościowego przesyłek nierejestrowanych. 

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, 
Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczą 
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem  
art. 183 ustawy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.  

6. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli 
wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
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pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy. 

8. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

ROZDZIAŁ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy przed zawarciem umowy. 

ROZDZIAŁ 16. Wzór umowy.  

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy zawartym w załączniku 
nr 9 do SIWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy winien być tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy,  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie 
zmiany podwykonawcy, który został wskazany  w ofercie Wykonawcy, jako podmiot,  
na którego zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy. 

4. Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy zmiany: 
a) formalno-organizacyjne, 
b) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
c) danych teleadresowych, 
d) osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają porozumienia stron i zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 ustawy 
i art.140 ust. 3 ustawy, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części 
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

ROZDZIAŁ 17. Środki ochrony prawnej. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154  
pkt 5 ustawy.  
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3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy tj. wobec czynności: 

1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) Odrzucenia oferty odwołującego. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania.  

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany  
w ustawie dla tej czynności.  

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony  
w art. 27.ust. 2 ustawy albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 powyżej wnosi się w terminie  
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania 
ofert. 

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę. 

13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, 
na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, 
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  
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14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni  
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes  
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

15. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. 

16. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 
na korzyść jednej ze stron. 

17. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala 
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać  
na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 
przysługuje skarga.  

18. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności  
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił  
do postępowania po stronie Zamawiającego.  

19. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 13 nie mogą następnie korzystać  
ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie  
z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy. 

20. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do Sądu.  

21. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

22. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi  
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

23. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części. 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 

 
 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia na realizację świadczenia usług 
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i 
doręczania przesyłek pocztowych  oraz ich ewentualnych zwrotów w okresie  od dnia 01.01.2015 
do dnia 31.12.2015. 
 
 Kod CPV: 64 11 00 00-7 – usługi pocztowe i kurierskie 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i 

zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania  przesyłek pocztowych, 
ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe) oraz usług kurierskich w 
obrocie krajowym, które będą realizowane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego 
prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. Z 29 
grudnia 2012 r., poz. 1529) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia, rozumie się  
przesyłki listowe w wadze do 2000g (gabaryt A i B): 
a) zwykłe ekonomiczne – przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłka najszybszej kategorii, 
b) zwykłe priorytetowe – przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii, 
c) polecone ekonomiczne – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i 
doręczaną w sposób zabezpieczający  ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub jej uszkodzeniem, 
d) polecone priorytetowe – przesyłki rejestrowana najszybszej kategorii będąca przesyłką listową , 
przemieszczaną i doręczaną  w sposób zabezpieczający ją przed utratą , ubytkiem zawartości  lub 
uszkodzeniem, 
e) polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (zpo) - przesyłki nie będące przesyłkami 
najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczenie za pokwitowaniem odbioru, 
f) polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (zpo) – przesyłka najszybszej 
kategorii  przyjęta za potwierdzeniem  nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, 
 
Gabaryt A – to przesyłka  o wymiarach : 
Minimum – wymiar strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,  
Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekraczać wysokości 20 mm, długości 325 mm, 
szerokości 230 mm. 
Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach: 
Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm, 
szerokość 230 mm, 
Maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie 
może być większa niż 3000mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. 
-Paczki pocztowe o wadze do 10000 g (gabaryt A i B) 
a) paczki priorytetowe  - paczki rejestrowane najszybszej kategorii 
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Gabaryt A – to paczki o wymiarach: 
Minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm 
Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm, szerokość, 500 mm, 
wysokość 300 mm 
Gabaryt B – to paczki o wymiarach: 
Minimum- jeśli choć jeden z wymiarów przekracza: długość 600 mm lub szerokość 500 mm lub 
wysokość 300 mmm 
Maksimum – suma długości  i największego obwodu  mierzonego w innym kierunku niż długość – 
3000mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. Wszystkie wymiary 
przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm. 
 

3. Przez przesyłki kurierskie będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe, 
będące przesyłkami rejestrowanymi lub paczkami pocztowymi, przyjmowane, sortowane, 
przemieszczane i doręczane w sposób łącznie zapewniający: 

a) bezpośredni odbiór przesyłki pocztowej od nadawcy; 
b) śledzenie przesyłki pocztowej od momentu nadania do doręczenia (dodatkowo punktowane) wg 
SIWZ; 
c) doręczenie przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie określonym w regulaminie 
świadczenia usług pocztowych  lub w umowie o świadczenie usług pocztowych. 
d) doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru 
e) uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej w formie pisemnej lub elektronicznej 
f) zwrot przesyłki Zamawiającemu z powodu braku możliwości jej doręczenia adresatowi. 

4. Przesyłki pocztowe przygotowane do dystrybucji będą dostarczane przez Zamawiającego do 
punktu odbioru, wskazanego przez Wykonawcę. Wskazany punkt odbioru musi znajdować 
się w miejscowości siedziby zamawiającego. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem 
zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego. 

5. Usługa będzie realizowana na rzecz Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19. 
6. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej i paczce nazwy 

odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej dla 
przesyłek rejestrowanych), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytetowa, 
zadeklarowana wartość czy ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – ZPO), umieszczenia 
nadruku (pieczątki) określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego na stronie adresowej 
każdej nadawanej przesyłki oraz oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę 
zgodnie z wymogami wykonawcy 

7. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym tj. 
przekazaniu przesyłek ułożonych stroną adresową w tym samym kierunku: rejestrowanych 
wg. kolejności wpisów w pocztowej książce nadawczej; nierejestrowanych w podziale 
wynikającym z zestawienia ilościowo-wartościowego.  

8. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co 
należy rozumieć: 

a) dla przesyłek rejestrowanych  -wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej w 
dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach 
rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie  nadania danej partii 
przesyłek, 
b) dla przesyłek zwykłych – nierejestrowanych – zestawienie ilościowe przesyłek wg 
poszczególnych kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch 
egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, 
a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek. 
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9. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie 

umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z 
adresem przeznaczenia. 

10. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio 
zabezpieczona. Opakowanie paczki powinno stanowić zabezpieczenie przed dostępem do jej 
zawartości. Ponadto powinno uniemożliwiać uszkodzenie przesyłki w czasie 
przemieszczania. 

11. Jeśli przesyłki listowe oraz paczki pocztowe wymagać będą specjalnego, odrębnego 
oznakowania lub opakowania właściwego  dla danego Wykonawcy- Wykonawca dostarczy 
we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do tego celu.  

12. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego, o której mowa w pkt 5 
pokwitowane przez adresata „potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu 
doręczenia przesyłki, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni od dnia doręczenia. 

13. Wykonawca dostarczy nieodpłatnie Zamawiającemu druki zwrotnego potwierdzenia 
odbioru przesyłki dla przesyłek krajowych i zagranicznych.\ 

14. Wykonawca wyraża zgodę na zastosowanie przez Zamawiającego własnego wzoru druku 
„Potwierdzenie odbioru” do przesyłek rejestrowanych nadawanych na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 
2013 r., poz. 267 z późn. zm) 

15. Ze względu na specyfikę przesyłek rejestrowanych Zamawiającego, Zamawiający wymaga 
przestrzegania przez Wykonawcę nw. Wymogów ustawowych w odniesieniu do 
dokumentów urzędowych w zakresie: 
 

a) skutków nadania pisma (moc doręczenia) – m.in. zob.  art. 57 § 5 pkt 2 ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego/ termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo 
zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego/, art.165 § 2 – Kodeks 
postępowania cywilnego nadanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego  jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu/ , art. 12 § 6 pkt 2 – Ordynacja 
podatkowa /Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem  pismo zostało  nadane w 
polskiej pocztowej operatora wyznaczonego/, art. 198B ust. 2 zdanie drugie ustawy – Prawo 
zamówień publicznych / złożenie  skarg w placówce pocztowej operatora wyznaczonego  jest 
równoznaczne z jego wniesieniem /,  
b) skutków potwierdzenia  przyjęcia przesyłki  oraz przekazu pocztowego ( moc dokumentu 
urzędowego) – zob, art.17 ustawy – Prawo pocztowe /potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowej 
lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę operatora wyznaczonego/. 
 

16. Przedstawiciel Wykonawcy doręcza pisma osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu 
pracy. Pisma mogą być doręczone również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli 
przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. W razie niemożności doręczenia pisma w 
sposób  określony w zdaniu 1 i 2, a także w razie koniecznej potrzeby, przedstawiciel 
Wykonawcy doręcza pisma w każdym miejscu, gdzie adresata zastanie. W przypadku 
nieobecności adresat pismo doręcza, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, 
sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. 

O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia adresata, umieszczając zawiadomienie w 
oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania. 

a) W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie 
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(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 
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. 
 

17. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne 
odszkodowanie lub karę umowną, zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Z 29 grudnia  2012 r., poz. 1529) i 
postanowieniami umowy. 

18. Przesyłki kurierskie będą wysyłane z miejsca siedziby Zamawiającego. 
19. Odbiór przesyłek przez kuriera będzie następował wyłącznie w dni robocze, nie później niż 

do godziny 15:30 z siedziby zamawiającego po wcześniejszym  zgłoszeniu. 
20. Zlecenia zadania przesyłek kurierskich będą składane telefonicznie, faksem, pocztą 

elektroniczną lub za pomocą formularza na stronie internetowej Wykonawcy. 
21. Zamawiający nie przewiduje oczekiwania kuriera na odbiór przesyłki do Zamawiającego. 
22. Do obowiązku wykonawcy należy załadunek odebranych przesyłek kurierskich. 
23. Czas dostarczenia przesyłki kurierskiej: 

a) w przypadku przesyłek krajowych doręczenie następnego dnia roboczego po dniu nadania, do 
godziny 16:00 do podmiotów innych niż osoby fizyczne, do godziny 20:00 do osób fizycznych.  
Zamawiający zastrzega sobie, że w wyjątkowych przypadkach może zlecić Wykonawcy doręczenie 
przesyłki kurierskiej następnego dnia roboczego po dniu nadania do godziny 9:00 lub do godziny 
12:00 do podmiotów innych niż osoby fizyczne. 
 

24. Zamawiający nie przewiduje nadawania przesyłek kurierskich z określonym terminem 
doręczenia innym niż wymienionym w pkt 23 oraz w terminie doręczenia w sobotę i 
niedzielę.  

25. W ramach ceny jednostkowej dla danej przesyłki kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest 
do dwukrotnej próby doręczenia przesyłki. W wypadku niedostarczenia przesyłki do 
odbiorcy  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on zobowiązany do zwrotu przesyłki 
do Zamawiającego w ramach ceny jednostkowej dla danej przesyłki. 

26. Zamawiający wymaga dostarczenia mu kopii (kserokopii) listu przewozowego 
potwierdzającego dostarczenie przesyłki kurierskiej albo innego dokumentu 
potwierdzającego doręczenie każdej nadanej przez Zamawiającego przesyłki kurierskiej. 
Koszt usługi winien być wliczony w cenę oferty. 

27. Usługi pocztowe będą opłacane przez Zamawiającego w formie  opłaty z dołu 
28. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Po miesiącu 

rozliczeniowym do dnia 10-go następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym 
wykonawca wystawi fakturę VAT wraz ze specyfikacja ilościowo-wartościową 
poszczególnych przesyłek pocztowych.  

29. Faktury b ędą wystawiane na:  Gminę Rewal, 72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19, NIP: 
857-18-98-978  i przesyłane  na adres Zamawiającego podany w pkt 5. 

30. W tabeli poniżej zostały wyszczególnione rodzaje przesyłek jakie będą zlecane Wykonawcy 
oraz orientacyjne ilości danej korespondencji w skali 12 miesięcy. Zamawiający przyjął 
podane ilości przesyłek każdego rodzaju  w oparciu o analizę potrzeb. Zestawienie to daje 
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podstawę do wyliczeni ceny. Zamawiający nie zobowiązany do zrealizowania w 100 % 
podanych ilości przesyłek. Rodzaje i ilość przesyłek  w ramach świadczonych usług są 
szacunkowe i będą ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian 
ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Faktyczne ilości 
realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych ilości, zaś każda z usług wskazanych 
w tabeli musi być dostępna dla Zamawiającego. Płatność za te usługi będzie realizowana 
według cennika przedstawionego przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy.  

 

Przesyłki w obrocie krajowym  Ilość 

Przesyłki listowe zwykłe ekonomiczne   
do 350 gram, gabaryt A 1379 

ponad 350 do 1000 gram, gabaryt A   

ponad 1000 do 2000 gram, gabaryt A   
do 350 gram, gabaryt B 49 

ponad 350 do 1000 gram, gabaryt B   

ponad 1000 do 2000 gram, gabaryt B   

Przesyłki listowe zwykłe priorytetowe   
do 350 gram, gabaryt A 102 

ponad 350 do 1000 gram, gabaryt A   

ponad 1000 do 2000 gram, gabaryt A   
do 350 gram, gabaryt B 1 

ponad 350 do 1000 gram, gabaryt B   

ponad 1000 do 2000 gram, gabaryt B   

Przesyłki listowe polecone ekonomiczne   
do 350 gram, gabaryt A 29868 

ponad 350 do 1000 gram, gabaryt A   

ponad 1000 do 2000 gram, gabaryt A   
do 350 gram, gabaryt B 435 

ponad 350 do 1000 gram, gabaryt B   

ponad 1000 do 2000 gram, gabaryt B   

Przesyłki listowe polecone priorytetowe    
do 350 gram, gabaryt A 61 

ponad 350 do 1000 gram, gabaryt A   

ponad 1000 do 2000 gram, gabaryt A   
do 350 gram, gabaryt B 24 

ponad 350 do 1000 gram, gabaryt B   

ponad 1000 do 2000 gram, gabaryt B   

Paczki Pocztowe ekonomiczne   

do 1 kg, gabaryt A   

1- 2  kg, gabaryt A   

2-5 kg, gabaryt A 6 

5-10 kg, gabaryt A 1 
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do 1 kg, gabaryt B 6 

1- 2  kg, gabaryt B   

2-5 kg, gabaryt B   

5-10 kg, gabaryt B   

Paczki Pocztowe priorytetowe   

do 1 kg, gabaryt A 1 

1- 2  kg, gabaryt A 4 

2-5 kg, gabaryt A   

5-10 kg, gabaryt A   

do 1 kg, gabaryt B   

1- 2  kg, gabaryt B   

2-5 kg, gabaryt B   

5-10 kg, gabaryt B   

Potwierdzenie odbioru do powszechnych 
przesyłek listowych   

krajowych      30051 

zagranicznych 211 

Przesyłki w obrocie zagranicznym   

Przesyłki listowe zwykłe - Europa   
do 50 gram 10 
ponad 50 do 100 gram   
ponad 100 do 350 gram   

ponad 350 do 500 gram   

ponad 500 do 1000 gram   

ponad 1000 do 2000 gram   

Przesyłki listowe polecone priorytetowe 
zagraniczne - Europa    

do 50 gram 245 
ponad 50 do 100 gram   
ponad 100 do 350 gram   

ponad 350 do 500 gram   

ponad 500 do 1000 gram   

ponad 1000 do 2000 gram   
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Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz oferty 
 
 
 

 
 
 

pieczęć wykonawcy/wykonawców 

 
pieczęć wykonawcy/wykonawców 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

Zamawiający: 
Gmina Rewal 

 
OFERTA 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. „ Świadczenie usług 
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym, w 
roku 2015” -  oferujemy:  

a) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i załączonymi do niej dokumentami,  
za cenę ofertową (brutto) ……………….….……………. zł  (słownie złotych: 
 ……………….……………………………….……………………….……..), obliczoną 
w tabeli obliczenia ceny oferty, 

b) deklaruję / nie deklaruję dostęp do aplikacji wspomagającej zarządzanie zgodnie z 
wymaganiami SIWZ.  

 

Uwaga: W punkcie 1 b) należy niepotrzebne wykreślić. Brak skreślenia będzie odczytywany 
jako zadeklarowanie dostępności takiego oprogramowania. Złożenie deklaracji o 
dostępności do oprogramowania powoduje przyznanie 5 pkt w stosowanych kryteriach 
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oceny ofert.
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2. Oświadczamy, że: 
1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: określonym przez Zamawiającego 

w  SIWZ; 
2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy 

do nich żadnych zastrzeżeń; 
3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia; 
4) akceptujemy wzór umowy; 
5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania 

ofert; 
6) usługę wykonamy sami/przy udziale podwykonawców (niepotrzebne skreślić); 
7) wskazujemy poniżej części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom (w przypadku wykonywania zamówienia własnymi siłami – wpisać  
nie dotyczy): 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

8) podajemy nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (w przypadku nie powoływania się na 
podwykonawców na ww.  zasadach – wpisać: nie dotyczy): 

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

3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Oferta została złożona na …………………….. stronach.  

5. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

1) ………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………………………… 

6) ………………………………………………………………………………………………… 

7) ………………………………………………………………………………………………… 

 

............................, dnia ………………..                         ................................................................. 
    Podpis osób uprawnionych do składania 
    oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

   oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ Wykaz wykonanych usług 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  (UMÓW) 
 
 

W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego Zamówienia na podstawie 
warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego w niniejszym przetargu  przedstawiam 
poniższy wykaz wykonanych usług pocztowych (umów) : 
 

Lp. 
Miejsce i rodzaj 

wykonanych usług 
pocztowych1 

Nazwa i adres odbiorcy 
dla którego wykonano 

usługi pocztowe 

Wartość brutto 
wykonanych 

usług pocztowych w 
okresie trzech ostatnich lat 

przed upływem terminu 
składania ofert w zł 

Data wykonania 
usług 

 
 

daty 
od                           do 

Nazwa i adres 
Wykonawcy wykazanych 

usług pocztowych2 

  
 

     

 
 

      

 
 

      

  
 

     

 
W załączeniu do niniejszego wykazu przedkładam dowody, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty i prawidłowo ukończone. 3 
 
…………………………………………………………………..                            ………………………………….………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               Imienna  pieczątka i podpis  (lub pieczątka firmowa)                                                                        

osoby upoważnionej lub  osób upoważnionych przez Wykonawcę 

 
Miejscowość …………………data…………………  

 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
1 Zgodnie  z opisem warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia  należy wskazać zakres wykonanych usług 
pocztowych co najmniej jedną usługę pocztowa w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek 
pocztowych i ich zwrotów owartości co najmniej 150 000,00 zł. brutto każda.  
2W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje własną wiedzą i doświadczeniem wskazuje własną nazwę i adres. W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia należy wskazać nazwę i adres Wykonawcy lub Wykonawców 
posiadających wiedzę i doświadczenie. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia  
opisanego w przetargu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował ww. zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji ww. zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia, które można 
sporządzić wg Załącznika nr 2 i 8SIWZ. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu w  zakresie wiedzy i 
doświadczenia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy niezbędne jest powołanie się 
na udział podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia. (Tak m.in. wyrok  Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 maja 2013 r. (KIO 
953/13), w którym  Izba stanęła na stanowisku, że udział podmiotu trzeciego jest konieczny. Zgodnie z ww. wyrokiem - "Należy mieć na 
uwadze, iż doświadczenie nie stanowi dobra, które może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Doświadczenie stanowi składnik 
przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym i dzieli byt prawny takiego przedsiębiorstwa (arg. z art. 551 i art. 552 k.c.). Nie jest zatem 
możliwe udostępnienie doświadczenia bez jednoczesnego udostępnienia przedsiębiorstwa, z którym to doświadczenie jest związane. Z 
tych też względów dla wykazania dysponowania zasobami podmiotu trzeciego przy ocenie spełniania warunków wiedzy i 
doświadczenia niezbędne jest powołanie się na udział podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia".). 
3W przypadku, gdy  Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi pocztowe wskazane w wykazie,  zostały wcześniej wykonane, 
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy/wykonawców 

 
 

 
Oświadczenie 4 

 

1. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. „ Świadczenie usług pocztowych w 
obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym, roku 2015”, 
- oświadczam/y, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  
– Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.): 

− posiadam/y uprawnienia do wykonywania usług pocztowych (wpis do rejestru operatorów 
pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
Rzeczpospolitej Polskiej), 

− posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

− dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi  
do wykonania zamówienia, 

− znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

2. Prawdziwość powyższych danych - potwierdzam/y własnoręcznym podpisem, 
świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

 
 
 
 
…......................, dnia  ….....................    .…………....................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/pieczątki 
 

                                            
4   Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

powyższy dokument podpisują Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, w zakresie odpowiadającym spełnianie 
poszczególnych warunków lub Pełnomocnik działający w ich imieniu. 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o posiadanych środkach organizacyjno  
- technicznych. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy/wykonawców 
 

Oświadczenie 5 
 

1. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. „ Świadczenie usług pocztowych w 
obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym, w roku 2015”, 
oświadczamy, że: 

− dysponujemy placówką nadawczą w miejscowości, w której znajduje się siedziba 
Zamawiającego, 

− dysponujemy na terenie Gminy Rewal stałymi placówkami awizacyjnymi czynnymi we 
wszystkie dni robocze z wyjątkiem sobót co najmniej 5 dni w tygodniu, z tym że jeżeli 
przypada dzień ustawowo wolny od pracy liczba ta może być odpowiednio niższa, 
rozmieszczonymi w sposób umożliwiającym adresatom przesyłek ich dogodny odbiór 

2. Prawdziwość powyższych danych - potwierdzam/y własnoręcznym podpisem, 
świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

 
 
 
 
 

…......................, dnia  ….....................                  .…………....................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
oraz pieczątka/pieczątki 

                                            
5   Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

powyższy dokument podpisują Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, w zakresie odpowiadającym spełnianie 
poszczególnych warunków lub Pełnomocnik działający w ich imieniu. 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy/wykonawców 

 
 

Oświadczenie 6 
 

1. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. „ Świadczenie usług pocztowych w 
obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym, w roku 2015” 

- oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  
poz. 907 z późn. zm.). 

2. Prawdziwość powyższych danych potwierdzamy własnoręcznym podpisem świadom/świadomi 
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

 
 
 
 
 
 
…......................, dnia….......................                 …………..................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/pieczątki 
 
 
 

 
 
 

                                            
6   Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższy  

dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany 
 do składania oświadczeń - w imieniu każdego Wykonawcy - osobno. 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ  Oświadczenie (informacja) Wykonawcy, o którym mowa w art. 26 

ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy/wykonawców 
 

Oświadczenie (informacja) 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. „ Świadczenie usług pocztowych w obrocie 
krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym, w roku 2015” 

- w wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2d, w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  
poz. 907 z późn. zm.) niniejszym informuję, że: 
1) Nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) *; 

2) Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i w związku z tym 

składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*. 

 

* niepotrzebne skreślić  

 
 
........................., dnia .........................                  …..………........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka /pieczątki 
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Załącznik Nr 8 do SIWZ  Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji wykonawcy niezbędnych 
zasobów  

 
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2B USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH7 
 
 

Ja/My8 niżej podpisani  

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
działając w imieniu i na rzecz  

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa (firma) i dokładny adres podmiotu oddającego Wykonawcy do dyspozycji zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy) 

 
zobowiązuję/my9 się oddać do dyspozycji Wykonawcy uczestniczącemu w niniejszym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy, który polega na zasobach ww. podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy ) 

 
następujące zasoby, na okres korzystania z nich przy wykonaniu ww. zamówienia10: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………….………..                                             …………………………………………………… 

Nazwa i adres podmiotu  udostępniającego zasoby                                                             Imienna  pieczątka i podpis  (lub pieczątka firmowa)                                                                           
osoby upoważnionej lub  osób upoważnionych przez podmiot 

udostępniający swoje zasoby 

 
…………………………dn. ………………2014r. 

………………………………………………… 
(pieczęć nagłówkowa podmiotu udostępniającego) 

 
 
 

                                            
7 Załącznik ten wypełnia i podpisuje  podmiot udostępniający  Wykonawcy  swoje  zasoby, w przypadku  gdy Wykonawca polega na 
wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia lub zdolnościach finansowych tego podmiotu  na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy.  
8 Niepotrzebne skreślić 
9 Niepotrzebne skreślić 
10 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu w  zakresie wiedzy i doświadczenia polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy niezbędne jest powołanie się na udział podmiotu trzeciego w 
wykonaniu zamówienia. (Tak m.in. wyrok  Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 maja 2013 r. (KIO 953/13), w którym  Izba stanęła na 
stanowisku, że udział podmiotu trzeciego jest konieczny. Zgodnie z ww. wyrokiem - "Należy mieć na uwadze, iż doświadczenie nie 
stanowi dobra, które może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Doświadczenie stanowi składnik przedsiębiorstwa w znaczeniu 
przedmiotowym i dzieli byt prawny takiego przedsiębiorstwa (arg. z art. 551 i art. 552 k.c.). Nie jest zatem możliwe udostępnienie 
doświadczenia bez jednoczesnego udostępnienia przedsiębiorstwa, z którym to doświadczenie jest związane. Z tych też względów dla 
wykazania dysponowania zasobami podmiotu trzeciego przy ocenie spełniania warunków wiedzy i doświadczenia niezbędne jest 
powołanie się na udział podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia".). 
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Załącznik Nr 9 do SIWZ  
 

U M O W A  (wzór) ID.272.12.2014 
 
zawarta w dniu ………………….. w Rewalu pomiędzy: 
Gminą Rewal z siedzibą przy ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowaną przez: 
…………………………………….., przy kontrasygnacie: 
…………………………………….., 
 a  
…………………….., z siedzibą w …………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym 
przez: 
………………………………………. 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wymogami 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie powszechnych usług 
pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu: 
1) w obrocie krajowym - przesyłek listowych nierejestrowanych i rejestrowanych, przesyłek 

listowych z zadeklarowaną wartością, ekonomicznych i priorytetowych, paczek 
pocztowych z zadeklarowaną wartością;  

2) w obrocie zagranicznym – przesyłek listowych nierejestrowanych i rejestrowanych oraz 
paczek pocztowych: ekonomicznych i priorytetowych; 

3) usług towarzyszących w obrocie krajowym: potwierdzenie odbioru przesyłek 
rejestrowanych, doręczenie zwrotnego potwierdzenia odbioru a w obrocie zagranicznym: 
potwierdzenie odbioru, traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną zawartością, 

4) zwrotów nie doręczonych przesyłek do Zamawiającego; 
oraz świadczenie usług kurierskich. 

2. Przesyłki pocztowe o rodzajach i ilości określonej w obliczeniu ceny oferty, stanowiącej 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy, przygotowane do dystrybucji, będą dostarczane przez 
Zamawiającego do punktu odbioru – nadawania przesyłek, wskazanego pisemnie przez 
Wykonawcę.  

3. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania w 100% podanych ilości przesyłek. Ilości 
przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i będą ulegały zmianie w danych 
rodzajach w zależności od potrzeb Zamawiającego. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek 
pocztowych mogą odbiegać od określonych w  załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 
Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych przesyłek. 

4. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu zamówienia spowodowanej 
zwiększeniem ilości przesyłek w ramach wykonania usługi, Zamawiający skorzysta z prawa 
opcji  w wysokości 15% zamówienia podstawowego (art. 34 ust. 5 Pzp), określonego powyżej. 
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać 
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w ramach realizacji umowy. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane po 
wykorzystaniu prognozowanej wielkości przesyłek pocztowych. W przypadku nie skorzystania 
przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego 
tytułu. Zamówienie w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach, jak 
zamówienie podstawowe, włącznie z cenami jednostkowymi oferowanymi przez Wykonawcę 
na realizację zamówienia podstawowego określonymi w obliczeniu ceny oferty, stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez 
Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, 
w jednoznacznie określonym zakresie. 

5. Punkt odbioru – nadawania przesyłek pocztowych  winien znajdować się w miejscowości w 
której znajduje się siedziba Zamawiającego. Punkt ten powinien być wyposażony w telefon 
(stacjonarny lub komórkowy) oraz winien umożliwiać obsługę pracowników Zamawiającego 
w pomieszczeniu znajdującym się wewnątrz budynku. Wykonawca zapewni w ww. punkcie 
obsługę pracowników Zamawiającego „poza kolejnością”, co należy rozumieć jako przyjęcie 
od nich przesyłek pocztowych w następnej kolejności po osobie obsługiwanej w czasie ich 
przybycia do lokalu. 

6. Przyjęcie przesyłek do obrotu pocztowego przez Wykonawcę będzie każdorazowo 
dokumentowane pieczęcią, podpisem i datą w pocztowej książce nadawczej  
(dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek nierejestrowanych. 
Uzgodniony przez Zamawiającego przed zawarciem umowy wzór pocztowej książki 
nadawczej dla przesyłek rejestrowanych oraz zestawienie ilościowe przesyłek 
nierejestrowanych stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

7. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich 
przekazania przez Zamawiającego. 

8. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio 
zabezpieczona. Opakowanie paczki powinno stanowić zabezpieczenie przed dostępem do jej 
zawartości i powinno uniemożliwiać uszkodzenie przesyłki w czasie przemieszczania. 

9. Jeśli przesyłki listowe oraz paczki wymagać będą odrębnego, dodatkowego oznakowania lub 
opakowania właściwego dla danego Wykonawcy – Wykonawca dostarczy we własnym 
zakresie wszelkie materiały niezbędne do tego celu. 

10. Przesyłki pocztowe winny być doręczane z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu 
przesyłek pocztowych w obrocie krajowym uregulowanych w Rozporządzeniu Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług 
powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z dnia 9 maja 2013 r.  
poz 545). 

11. Przedstawiciel Wykonawcy doręcza pisma osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu 
pracy. Pisma mogą być doręczone również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli 
przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W razie, gdy doręczenie pisma w sposób określony 
w zdaniu 1 i 2 jest niemożliwy, a także w razie takiej  potrzeby, przedstawiciel Wykonawcy 
doręcza pisma w każdym miejscu, gdzie adresata zastanie. 

12. W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza, za pokwitowaniem, dorosłemu 
domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma 
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adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia adresata, umieszczając 
zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach 
mieszkania. 

13. 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 liczonych 
od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo, w tym terminie przesyłka jest 
„awizowana” powtórnie. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zwracana jest Zamawiającemu 
wraz z podaniem przyczyny nie odebrania jej przez adresata. 

14. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego, pokwitowane przez adresata 
„potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak, 
niż w ciągu 7 dni od dnia doręczenia. 

15. Wykonawca dostarczy nieodpłatnie Zamawiającemu druki zwrotnego potwierdzenia odbioru 
przesyłki dla przesyłek krajowych i zagranicznych. 

16.  W ramach przesyłek kurierskich będącymi przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki 
listowe, będące przesyłkami rejestrowanymi lub paczkami pocztowymi, przyjmowane, 
sortowane, przemieszczane i doręczane w sposób łącznie zapewniający: 

a) bezpośredni odbiór przesyłki pocztowej od nadawcy; 

b) śledzenie przesyłki pocztowej od momentu nadania do doręczenia; 

c) doręczenie przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie określonym w regulaminie 
świadczenia usług pocztowych lub w umowie o świadczenie usług pocztowych. 

d) doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do 
odbioru 

e) uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej w formie pisemnej lub 
elektronicznej 

f) zwrot przesyłki Zamawiającemu z powodu braku możliwości jej doręczenia adresatowi. 

g) odbiór przesyłek przez kuriera będzie następował wyłącznie w dni robocze, nie później 
niż do godziny 15:30 z siedziby zamawiającego po wcześniejszym zgłoszeniu. 

g) Zlecenia zadania przesyłek kurierskich będą składane telefonicznie, faksem, pocztą 
elektroniczną lub za pomocą formularza na stronie internetowej Wykonawcy. 

h) Zamawiający nie przewiduje oczekiwania kuriera na odbiór przesyłki do Zamawiającego. 

i) do obowiązku wykonawcy należy załadunek odebranych przesyłek kurierskich. 

Czas dostarczenia przesyłki kurierskiej: 

a) w przypadku przesyłek krajowych doręczenie następnego dnia roboczego po dniu 
nadania, do godziny 16:00 do podmiotów innych niż osoby fizyczne, do godziny 20:00 do 
osób fizycznych.  

Zamawiający zastrzega sobie, że w wyjątkowych przypadkach może zlecić Wykonawcy 
doręczenie przesyłki kurierskiej następnego dnia roboczego po dniu nadania do godziny 
9:00 lub do godziny 12:00 do podmiotów innych niż osoby fizyczne. 
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b)Zamawiający nie przewiduje nadawania przesyłek kurierskich z określonym terminem 
doręczenia innym niż wymieniony w pkt. A) oraz w terminie doręczenia w sobotę i 
niedzielę.  

c)w ramach ceny jednostkowej dla danej przesyłki kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest 
do dwukrotnej próby doręczenia przesyłki. W wypadku niedostarczenia przesyłki do 
odbiorcy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on zobowiązany do zwrotu przesyłki 
do Zamawiającego w ramach ceny jednostkowej dla danej przesyłki. 

d)Zamawiający wymaga dostarczenia mu kopii (kserokopii) listu przewozowego 
potwierdzającego dostarczenie przesyłki kurierskiej albo innego dokumentu 
potwierdzającego doręczenie każdej nadanej przez Zamawiającego przesyłki kurierskiej. 
Koszt usługi winien być wliczony w cenę oferty. 

 

§ 2 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) przygotowania przesyłek do nadania w formie odpowiadającej wymogom dla danego 

rodzaju przesyłek pocztowych, określonych w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 
pocztowe (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 r. poz. 1529), rozporządzeniach wykonawczych do 
ww. ustawy oraz innych aktach prawnych wydanych na ich podstawie; 

2) przekazywania przesyłek w stanie umożliwiającym Wykonawcy ich doręczenie do miejsca 
przeznaczenia bez ubytku i  uszkodzenia; 

3) przekazywania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć: 
a) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki 

nadawczej w sposób umożliwiający uzyskanie oryginału, przeznaczonego dla 
Wykonawcy w celach rozliczeniowych, oraz kopii, stanowiącej dla Zamawiającego 
potwierdzenie nadania przesyłek, 

b) dla przesyłek nierejestrowanych – zestawienie ilościowe przesyłek sporządzone dla 
celów rozliczeniowych w sposób umożliwiający uzyskanie oryginału, przeznaczonego 
dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, oraz kopii, stanowiącej dla Zamawiającego 
potwierdzenie nadania przesyłek; 

4) przekazywania przesyłek ułożonych stroną adresową w tym samym kierunku:  
a)rejestrowanych wg kolejności wpisów w pocztowej książce nadawczej, 
b) nierejestrowanych wg kolejności wynikającej z zestawienia ilościowego przesyłek; 

5) umieszczenia na każdej nadawanej przesyłce nazwy odbiorcy wraz z jego adresem, (podany 
jednocześnie w pocztowej książce nadawczej dla przesyłek rejestrowanych), określając 
rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet, zadeklarowana wartość czy ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru – ZPO), umieszczania nadruku (pieczątki) określającej pełną nazwę 
i adres Zamawiającego na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki oraz oznaczenie 
potwierdzające wniesienie opłaty za usługę; 

6) przy przesyłkach nadawanych „za potwierdzeniem odbioru”, używania druków  
„za potwierdzeniem odbioru”, dostarczonych przez Wykonawcę; 

7) przestrzegania międzynarodowych przepisów pocztowych dotyczących umieszczania  
na opakowaniu przesyłek wyłącznie informacji pocztowych niezbędnych do 
wyekspediowania przesyłek za granicę; 
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2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca bez zbędnej zwłoki 
wyjaśni je Zamawiającemu. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 29 grudnia 2012 r. poz.1529) i wewnętrznymi regulaminami Wykonawcy, 
wydanymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile regulaminy te nie pozostają 
w sprzeczności z postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dysponuje placówką nadawczą w miejscowości w której znajduje się siedziba Zamawiającego 
oraz dysponuje na terenie Gminy Rewal stałymi placówkami awizacyjnymi czynnymi we 
wszystkie dni robocze z wyjątkiem sobót, co najmniej 5 dni w tygodniu z tym że jeżeli 
przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa, 
rozmieszczonymi w taki sposób, aby umożliwi ć adresatom przesyłek ich dogodny odbiór. 

2) oznakowania placówek pocztowych w sposób widoczny „szyldem” z nazwą bądź logo 
Wykonawcy, jednoznacznie wskazującym na Wykonawcę, 
 

3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 ust. 1 
umowy:  
1) do dostarczania przesyłek na warunkach i w terminach określonych w niniejszej umowie oraz 

aktach prawnych regulujących świadczenie usług pocztowych; 
2) do przekazania Zamawiającemu wszelkich oznaczeń przesyłek rejestrowanych i priory- 

tetowych oraz formularzy potwierdzeń odbioru wg wzoru stosowanego u Wykonawcy; 
3) do doręczania do siedziby Zamawiającego pokwitowania przez adresata „potwierdzenia 

odbioru”, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, 
4) do doręczenia do siedziby Zamawiającego zwrotów nie dostarczonych przesyłek, 
5) do zwrotu pocztowej książki nadawczej przesyłek rejestrowanych w terminie do godz. 8:00 

następnego dnia roboczego. 
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy popełnione przez 

Zamawiającego w zakresie kompletowania i wypełniania dokumentacji niezbędnej przy wysyłce 
przesyłek za granicę. 

5. Zgodnie ze złożona ofertą w cenie oferty, Wykonawca umożliwia Zamawiającemu w terminie 
wykonania przedmiotu umowy (nie umożliwia, jeżeli nie zachodzi żaden z nw. przypadków): 

1) śledzenie przez internet rejestrowanych pocztowych przesyłek listowych i kurierskich 
w obrocie krajowym poprzez stronę internetową o adresie ……………………………… 
(wypełnić lub wykreślić na podstawie złożonej oferty), 

§ 4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w niniejszej umowie na podstawie złożonej oferty 
Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy wynosi brutto: 
…………………….zł. (słownie złotych: …….………………………………………..). 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie powykonawcze na podstawie rzeczywistych 
udokumentowanych ilości przesyłek pocztowych i cen jednostkowych.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen jednostkowych brutto oferowanych 
w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 oraz postanowień  
§ 9 ust. 4 niniejszej umowy. 

4. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w załączniku nr 2 do niniejszej umowy nie 
mogą ulec podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem 
postanowień § 9 ust. 4 niniejszej umowy. 

5. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego, w przypadku, 
gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia będzie niższe od 
wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

§ 5 

1. Rozliczenia finansowe między Stronami z tytułu realizacji przedmiotu umowy dokonywane będą 
z dołu. 

2. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Po miesiącu rozliczeniowym 
do dnia 10-go następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym wykonawca wystawi fakturę 
VAT wraz ze specyfikacja ilościowo-wartościową poszczególnych przesyłek pocztowych.  

3. W związku z tym, iż ilość poszczególnych przesyłek w stosunku do określonych  
w załączniku nr 2 i 4 do niniejszej umowy, może ulec zmianie, w przypadku gdy,  
wynagrodzenie wykonawcy z tego tytułu przekroczy kwotę ustaloną w § 4 ust. 1 umowy, to 
w celu zabezpieczenia przez Zamawiającego finansowania usługi na zwiększoną kwotę 
wynagrodzenia, wymagane będzie zawarcie aneksu do umowy, z zastrzeżeniem postanowień  
§ 1 ust. 4 niniejszej umowy. 

4. Podstawą rozliczeń finansowych jest suma opłat za wykonaną w okresie rozliczeniowym  
usługę, stwierdzona na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych w okresie 
rozliczeniowym, wyliczona z zastosowaniem oferowanych w z załączniku nr 2 do niniejszej 
umowy cen jednostkowych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy określonych  
w § 9 ust. 4 umowy. 

 
 

§ 6 

1. Strony ustalają, że płatność za realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 
przesłanej na adres Zamawiającego i wystawionej na  
Nabywca:  
Gmina Rewal, 72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19; NIP: 857-18-98-978 

2. Należność wynikającą z faktury, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury pod 
warunkiem, że doręczenie przesyłki z fakturą do siedziby Zamawiającego nastąpi w ciągu 4 dni 
roboczych od dnia jej wystawienia. W przeciwnym wypadku termin płatności faktury wynosi 
10 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu przesyłki z fakturą. 

3. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
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4. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur niezgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy lub zawierających nieprawidłowe kwoty do obciążenia Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest do wystawienia faktur korygujących, a termin zapłaty wynagrodzenia 
rozpoczyna swój bieg od daty doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej. 

§ 7 

1. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne 
odszkodowanie lub karę umowną, zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustawy z  dnia  
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 29 grudnia 2012 r, poz. 1529).  
W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje postanowień § 3 ust. 5 umowy, zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wys. 5 % wartości wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 
niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 5% wartości brutto umowy, w 
przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. W przypadku gdy Zamawiający poniósł szkodę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
przekraczającą wysokość odszkodowania lub kary umownej, może on dochodzić odszkodowania 
za szkodę w pełnej wysokości od Wykonawcy na zasadach ogólnych.  

4. Wykonawca zapłaci odszkodowanie, karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 14 dni 
od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną przez Zamawiającego wysokością 
odszkodowania. 

5. W razie naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego odszkodowania, Wykonawca upoważnia 
Zamawiającego do jego potrącania z należnego mu wynagrodzenia, zgodnie z wystawioną notą 
obciążeniową Zamawiającego. 

 
§ 8 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. 

§ 9  

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Rozwiązanie umowy może być dokonane na piśmie przez każdą ze Stron, z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia miesiąca 
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie. 

3. W przypadku zmiany obowiązujących cenników Wykonawcy, powodujących podwyższenie 
oferowanych cen jednostkowych, umowa na wniosek Wykonawcy ulega rozwiązaniu 
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień 
miesiąca kalendarzowego, po miesiącu w którym nastąpiła zmiana cenników.  

4. W okresie trwania wypowiedzenia umowy kwotę za wykonane usługi Wykonawca będzie 
naliczał zgodnie z obowiązującymi u Wykonawcy cennikami, przy czym, jeżeli wzrost 
którejkolwiek z cen zawartych w nowych, zmienionych cennikach, będzie przekraczać 20% 
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cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę w załączniku nr 2 do umowy, to do 
rozliczenia zostanie przyjęta cena jednostkowa  uwzględniająca wzrost o 20%. 

5. Rozwiązanie umowy winno nastąpić w formie pisemnej z obowiązkiem dokonania płatności za 
czynności wykonane. 

§ 10  

1. Zamawiający nie zastrzegł w SIWZ obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
3. Podwykonawca został (nie został) wskazany w ofercie Wykonawcy, na którego zasoby 

powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 

4. W przypadku zmiany podwykonawcy, o którym mowa w ust. 3 niniejszej umowy, lub 
rezygnacji z wykonania przez niego części zamówienia, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymaganym w trakcie postępowania. 

5. W celu realizacji ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zwraca się z wnioskiem do 
Zamawiającego o wyrażenie zgody na nowego podwykonawcę, który będzie uczestniczył 
w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22. ust. 1 ustawy.  

6. Zmiana podwykonawcy wskazanego w ofercie odbywa się na zasadach art. 144 ustawy 
i następuje w formie aneksu do umowy.  

7. Wykonanie usługi w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa, gdyż 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

§ 11 

Do nadzoru nad realizacją umowy wyznaczeni są: 
1)ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………… 
 
2) ze strony Wykonawcy ………………………………………………………………………….. 

§ 12 

1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie 
danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie, 
a mających wpływ na jej ważność. 

2. Adresami właściwymi do korespondencji są: Zamawiający - Gmina Rewal, 72-344 Rewal,                
ul. Mickiewicza 19; Wykonawca -………………………………………...… 

§ 13 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy,  
w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany 
podwykonawcy/ów, jeżeli został/li wskazany/i  w ofercie Wykonawcy, jako podmiot,  
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na którego zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy. 

§ 14 

W przypadku zmian przepisów prawa w zakresie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania się do nich bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi 
czynnościami nieprzewidzianymi w umowie, a w szczególności dodatkowymi obciążeniami 
finansowymi, z wyłączeniem obowiązków leżących po stronie Zamawiającego nałożonych na niego 
przez zmianę prawa.  

§ 15 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji mających 
wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego. 

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego  
z przepisami, o których mowa w ust. 1, Zamawiający realizuje obowiązki Administratora 
Danych Osobowych określone w ww. ustawie. 

4. Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych 
osobowych spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U z dnia 
1 maja 2004 r. poz. 1024) - jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w systemach 
informatycznych . 

5. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu 
realizacji umowy. 

6. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia Administratora 
Danych Osobowych o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych 
przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. 

7. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych umożliwia 
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych 
w sytuacjach odnotowania incydentu, o którym mowa w ust. 6. 

§ 16 

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, Strony będą 
starały się rozstrzygać w drodze negocjacji i porozumienia. 

2. W razie braku porozumienia spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenosić wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 
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29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), oraz 
Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

§ 18 

Wszystkie nw. załączniki do umowy stanowią jej integralną część: 
1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy; 
2) Załącznik nr 2 – Obliczenie ceny oferty; 
3) Załącznik nr 3 – Wzór pocztowej książki nadawczej oraz zestawienia ilościowego. 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                                           WYKONAWCA 
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FORMULARZ CENOWY     Załącznik nr 10 do SIWZ 

  

  

Przesyłki w obrocie krajowym 

Szacowana  ilość 
przesyłek w trakcie 
realizacji umowy * [szt.] 

cena 
jednostkowa 
brutto [zł] 

wartość brutto za 
całość [zł] 

Przesyłki listowe zwykłe 
ekonomiczne 

 
 

 
 

do 350 gram, gabaryt A 1379   

ponad 350 do 1000 gram, gabaryt A     

ponad 1000 do 2000 gram, gabaryt A     

do 350 gram, gabaryt B 49   

ponad 350 do 1000 gram, gabaryt B     

ponad 1000 do 2000 gram, gabaryt B     

Przesyłki listowe zwykłe 
priorytetowe   

  

do 350 gram, gabaryt A  102   

ponad 350 do 1000 gram, gabaryt A     

ponad 1000 do 2000 gram, gabaryt A     

do 350 gram, gabaryt B 1   

ponad 350 do 1000 gram, gabaryt B     

ponad 1000 do 2000 gram, gabaryt B     

Przesyłki listowe polecone 
ekonomiczne   

  

do 350 gram, gabaryt A 29868   

ponad 350 do 1000 gram, gabaryt A     

ponad 1000 do 2000 gram, gabaryt A     

do 350 gram, gabaryt B 435   

ponad 350 do 1000 gram, gabaryt B     

ponad 1000 do 2000 gram, gabaryt B     

Przesyłki listowe polecone 
priorytetowe    

  

do 350 gram, gabaryt A 61   

ponad 350 do 1000 gram, gabaryt A     

ponad 1000 do 2000 gram, gabaryt A     

do 350 gram, gabaryt B 24   

ponad 350 do 1000 gram, gabaryt B     

ponad 1000 do 2000 gram, gabaryt B     

Paczki Pocztowe ekonomiczne     

do 1 kg, gabaryt A     

1- 2  kg, gabaryt A     

2-5 kg, gabaryt A 6   

5-10 kg, gabaryt A 1   

do 1 kg, gabaryt B 6   
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1- 2  kg, gabaryt B     

2-5 kg, gabaryt B     

5-10 kg, gabaryt B     

Paczki Pocztowe priorytetowe     

do 1 kg, gabaryt A 1   

1- 2  kg, gabaryt A 4   

2-5 kg, gabaryt A     

5-10 kg, gabaryt A     

do 1 kg, gabaryt B     

1- 2  kg, gabaryt B     

2-5 kg, gabaryt B     

5-10 kg, gabaryt B     

Potwierdzenie odbioru do 
powszechnych przesyłek listowych   

  

krajowych       30051   

zagranicznych 211    

Przesyłki w obrocie zagranicznym     

Przesyłki listowe zwykłe - Europa     

do 50 gram 10   

ponad 50 do 100 gram     

ponad 100 do 350 gram     

ponad 350 do 500 gram     

ponad 500 do 1000 gram     

ponad 1000 do 2000 gram     

Przesyłki listowe polecone 
priorytetowe zagraniczne - Europa    

  

do 50 gram 245   

ponad 50 do 100 gram     

ponad 100 do 350 gram     

ponad 350 do 500 gram     

ponad 500 do 1000 gram     

ponad 1000 do 2000 gram     

* Ilość podana w kolumnie 4 tabeli "Szacowana ilość przesyłek w trakcie realizacji umowy" dotyczy planowanej ilości 
nadanych przesyłek listowych i paczek. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizowania podanych ilości przesyłek. 
Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od planowanych ilości. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, 
iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% ceny podanej w 
formularzu ofertowym. 

      
Wartości wskazane w kolumnie 5 są wartościami jednostkowymi, które będą obowiązywały w trakcie całego okresu 
umowy i stanowić będą podstawę wynagrodzenia wykonawcy. 

 
 
 
 

 


