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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: 
 

„ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie 

przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów,  dla 

potrzeb Gminy Rewal, w roku 2013 i 2014". 
 
 
 

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdzenie Specyfikacji, 10 grudnia 2012 r. 
 
 Za Zamawiającego 
 Pełnomocnik Wójta Gminy Rewal 
 
Tomasz Bartkowski 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rewal, 10 grudnia 2012 r. 
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Rozdział XIX 

SPIS TREŚCI 

Dane Zamawiającego. Tryb 

dzielenia zamówienia. 

Opis przedmiotu zamówienia wraz z oznaczeniem wynikającym ze 

Wspólnego Słownika Zamówień CPV. Termin wykonania zamówienia. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. Dokumenty składające się na ofertę. 

Informacje dotyczące zamówień uzupełniających, oferty częściowej 

i wariantowej, umowy ramowej, aukcji elektronicznej. 

Informacje dotyczące wadium. 

Termin związania ofertą. 

Opis sposobu przygotowania ofert. 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami oraz opis sposobu 
udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ. 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Kryteria oceny 

ofert i opis sposobu ich obliczenia. Formalności do spełnienia 

przed zawarciem umowy. Dodatkowe informacje w sprawie 

zawieranej umowy. Unieważnienie postępowania. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy. 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

 

Załączniki:  
Załącznik Nr 1A - oświadczenie Wykonawcy złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; Załącznik 
Nr 1B - oświadczenie Wykonawcy w sprawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; Załącznik Nr 2 - formularz 
ofertowy; Załącznik Nr 3 - wzór umowy; 
Załącznik Nr 4 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zał. Nr 1 do umowy; Załącznik Nr 5 
- wykaz wykonanych zamówień na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia; 
Załącznik Nr 6 - formularz cenowy. 

1. Dane Zamawiającego 
 

1. Gmina Rewal 
Ul. Mickiewicza 19 
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72-344 Rewal 
ug@rewal.pl 
 
internet: http://www.rewal.pl 

2. Adres do korespondencji: 
Gmina Rewal 
Ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 
zp@rewal.pl 
 

3. Wszelkie pisma i pytania Wykonawcy winni kierować na adres wskazany w pkt. I.2. 
 

II. Tryb udzielania zamówienia 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w 
związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, o wartości zamówienia nie 
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy tj. 
poniżej kwoty 200.000 euro. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu 
określana będzie skrótem „SIWZ". 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia wraz z oznaczeniem wynikaj ącym ze wspólnego 
słownika zamówień CPV. 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i 
zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich 
ewentualnych zwrotów, na potrzeby Gminy Rewal, w 2013 i 2014 roku, w rozumieniu ustawy 
z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159 ze 
zmianami). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, będący również 
Załącznikiem nr 1 do przyszłej umowy. 

3. Określone w formularzu cenowym - Załącznik nr 6 do SIWZ/ Załącznik nr 2 do przyszłej 
umowy, rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe (orientacyjne 
- na podstawie historii usług pocztowych Zamawiającego) i mogą ulec zmianie w zależności 
od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę tym samym oświadczając, że nie 
będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i liczbowych w trakcie realizacji 
niniejszej umowy. Do kalkulacji „nadawanych ilości", określonych w ww. formularzu 
cenowym (załącznik nr 6 do SIWZ), Zamawiający przyjął średnie miesięczne ilości przesyłek 
każdego rodzaju, z tym, że Zamawiający nie jest zobowiązany do realizowania podanych ilości 
przesyłek. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych średnich 
ilości. 

4.   CPV Przedmiotu zamówienia: 64110000-0- usługi 
pocztowe, 64112000-4- usługi pocztowe dotyczące 
listów, 64113000-1- usługi pocztowe dotyczące paczek. 

 

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 02 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. lub do 
wykorzystania maksymalnej wartości umowy brutto. 
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 

1. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; tj. Wykonawca posiada aktualne zezwolenie 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w 
zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i 
zagranicznym przesyłek zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 12 
czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2008, Nr 189, poz.1159 ze zm.); 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia tj. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej usługi polegającej na 
świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie 
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wartości nie 
mniejszej niż 150.000,00 zł brutto; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj., Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność 
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. 

2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. 

3. Na potwierdzenie spełniania opisanych powyżej warunków Zamawiający będzie żądał 
oświadczeń i dokumentów określonych w Roz. VI SIWZ. 

4. Zamawiający uzna spełnianie warunków udziału w postępowaniu, po złożeniu przez Wykonawcę 
wymaganych oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału zostanie 
dokonana na podstawie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenia oraz 
dokumenty o których mowa w Roz. VI SIWZ. 

5. Nie wykazanie spełniania powyższych warunków będzie skutkowało wykluczeniem z 
postępowania zgodnie z art. 24 ustawy. 

VI. Dokumenty składające się na ofertę. 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału, Zamawiający wymaga 
następujących oświadczeń i dokumentów: 
a) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy - zgodnie z Załącznikiem nr 1 A do SIWZ; 
b) aktualne   zezwolenie   Prezesa   Urzędu   Komunikacji   Elektronicznej na wykonywanie 

działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie 
krajowym i zagranicznym przesyłek, zgodnie z wymogiem Roz. V ust. 1 pkt. a) SIWZ (oryginał 
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 

c) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Roz. V ust. 1 pkt. 
b) SIWZ, czyli warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga załączenia 
do oferty wykazu wykonanych zamówień (co najmniej jednego) w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty wykonania i odbiorców oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że zamówienia zostały wykonane należycie. Wykaz 
należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz 
wykonanych zamówień na potwierdzenie spełniania warunku dot. posiadania wiedzy i 
doświadczenia; 
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d) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Roz. V ust. 1 pkt. 
d) SIWZ, czyli warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający 
wymaga załączenia do oferty informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł 
(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), 

 
> Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunku udziału w 

postępowaniu, na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku 
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego 
zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą 
wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność 
kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (oryginał lub kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez ten podmiot), 

> Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez Zamawiającego warunku. 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów, ocena wykazania braku podstaw 
do wykluczenia zostanie dokonana w oparciu o: 

 
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - zgodnie z 

Załącznikiem nr 1 B do SIWZ; 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 

4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w Roz. V ust. 1 pkt. b) 
lub d) SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do 
tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 
złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w Roz. VI ust. 2 pkt. a) oraz pkt. b) SIWZ 
dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia. 

5. Wykonawcy zagraniczni: 
 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdz. VI ust. 2 pkt b) niniejszej 
specyfikacji, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
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ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w Roz. 
VI ust. 2 pkt. b) SIWZ, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

2) Dokument, o którym mowa w Roz. VI ust. 2 pkt b) SIWZ należy składać w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

3) Dokument, o którym mowa w Roz. VI ust. 2 pkt b) SIWZ powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

6. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy 
ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 
Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna zawierać dokumenty i 
oświadczenia wymienione wyżej: 
- z Roz. VI ust. 2 pkt. a) oraz pkt. b) SIWZ dla każdego podmiotu z osobna, 
- pozostałe dokumenty mogą zostać złożone wspólnie (dotyczy dokumentów z Roz. VI ust. 1 pkt. a), b), 
c), d) SIWZ). 
Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli 
oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

7. Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 
 

1) formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 2 do SIWZ; 
2) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w 

jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów 
rejestrowych; 

3) wypełniony wzór formularza cenowego (Załącznik nr 6 do SIWZ); 
4) kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, 
5) aktualny cennik świadczonych usług przez Operatora. 

8.Uzupełnianie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 
1) Brak dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego lub też złożenie ich w 
niewłaściwej formie (np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie albo nie 
oryginalne bądź nie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza kopie pełnomocnictw) 
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

2) Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym 
terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy 
lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo 
ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

3) Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust.1 
ustawy Pzp. 
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VII.  Informacje dotyczące zamówień uzupełniających, oferty częściowej i wariantowej 
 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego 
samego rodzaju zamówienia, stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego. 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty 
wariantowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje 
wykorzystania aukcji elektronicznej. 

VIII.  Informacje dotyczące wadium. 
 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych), wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b, ust. 5, pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
Nr 109, poz.1158 z późn. zm.). 

3. Uwaga: dokument gwarancji, poręczeń winien zawierać wyszczególnione warunki zapłaty kwoty 
wadium Zamawiającemu (utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego), tj. gdy: 

 

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy; 

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

 

4. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
Bank Spółdzielczy w Gryficach O/Rewal  -  14 9376 0001 0010 5242 2002 0009 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione 
skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego przed upływem 
terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „dotyczy przetargu -
numer sprawy ID.271.25.2012",  

7. Potwierdzeniem wniesienia wadium w jednej z form określonych w ust. 2, litery b, c, d i e jest 
oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela, wystawiony na: Gminę Rewal  ul. 
Mickiewicza 19 72-344 Rewal z oznaczeniem, iż „dotyczy przetargu - numer sprawy 
ID.271.25.2012" i dołączony do oferty, przed upływem terminu wyznaczonego na dzień składania 
ofert. 

8. Kopia dokumentu, o którym mowa w pkt 7, poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę, powinna być dołączona do oferty. 

9. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w jednej lub kilku z wybranych przez siebie form, o 
których mowa wyżej w ust. 2 ppkt a) do e). 

10. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie wykluczony z postępowania. 

11. Zamawiający dokona zwrotu wadium: 
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a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy; 

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

13. W przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a oraz ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium 
wraz z odsetkami, tj. gdy: 

 
a) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy; 

c) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w 
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

IX. Termin zwi ązania ofertą. 

W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

X. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, pismem 

czytelnym, trwałym środkiem pisarskim. 
3. Dokumenty składające się na ofertę należy składać w formie oryginałów lub kopii dokumentów 

potwierdzonych (każda strona) własnoręcznym podpisem osoby podpisującej ofertę z adnotacją 
„potwierdzam zgodność z oryginałem". Oświadczenia należy składać wyłącznie w formie 
oryginału. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

Niezależnie od powyższego zastrzeżenia, pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie 
oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej. 
7. Oferta winna zawierać, co najmniej następujące informacje: 
 

a) dane o Wykonawcy (nazwę Wykonawcy, NIP, dokładny adres, telefon, faks) 
b) przedmiot oferty, 
c) cenę netto, wartość VAT-u oraz cenę brutto przedmiotu oferty podaną w złotych polskich; 

cena brutto (to jest z podatkiem VAT) powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia. Cena powinna być określona cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności będzie 
przyjmowana cena określona słownie, 

d) szczegółowy wykaz załączonych dokumentów. 

Wykonawca w ramach oferty może wypełnić formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 
2 do SIWZ albo sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów ww. wzoru. 
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8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) 
podpisującej ofertę. Brak podpisu skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

9. Karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się ponumerowanie 
zapisanych stron. 

10. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie 
przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej. Wykonawca 
powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki. 

11. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

12. Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z opisem szczegółowo wskazanym w rozdz. 
XII pkt. 2 niniejszej SIWZ oraz pełną nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy - zawierającej 
wewnątrz całościową ofertę Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. 

W sytuacji braku powyższych informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania ofert 
przed wyznaczonym terminem składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą 
kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

13. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej SIWZ. 

14. Oferta, tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być 
podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do 
właściwego rejestru jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo 
do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań 
finansowych. 

15. Oferty nie odpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz nie spełniające wymagań 
ustalonych w niniejszej SIWZ zostaną odrzucone. 

 
XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz   
przekazywania   oświadczeń   lub   dokumentów,   a   także   wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ. 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ponadto 
formę porozumiewania się  pocztą elektroniczną (na adres zp@rewal.pl), przy czym w ten 
sposób przesłane dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą 
zostać potwierdzone pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca skorzystają z formy  poczty 
elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania ww. 
dokumentów i oświadczeń w tej właśnie formie. 

Oferty jednak - pod rygorem nieważności - muszą zostać złożone tylko w formie pisemnej. 

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
 

Tomasz Bartkowski – zp@rewal.pl 

(od poniedziałku do piątku). 
3. Zapytania dotyczące SIWZ muszą być kierowane zgodnie z formą przewidzianą w ust. 1 z 

adnotacją: „Zapytania - przetarg nieograniczony pn.: „ Świadczenie usług pocztowych w 
obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i 
doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w 2013 i 2014 roku". Wykonawca 
może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany 
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niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 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. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SIWZ. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie 
internetowej, Zamawiający zamieszcza również na tej stronie. 

7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę treści Zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniona na stronie internetowej, Zamawiający zamieści informację również na tej stronie. 

XII. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego pokój 6 (sekretariat), w 
terminie do dnia 20 grudnia 2012 r. do godz. 1000. 

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: 
Gmina Rewal ul. Mickiewicza 19  72-344 Rewal oraz oznakowana napisem: „Oferta w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i 
zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich 
ewentualnych zwrotów w 2013 i 2014 roku. NIE OTWIERAĆ PRZED 20 grudnia 2012 r. 
GODZ. 1010", a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

 
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2012 r.  o godz. 1010 w siedzibie 
Zamawiającego, pokój 5. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym 
zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana" lub 
„wycofanie" oferty. 

5. W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające zmienioną  
treść  w  kopercie   opisanej   w   sposób   przewidziany  w  pkt. 2 
z dopiskiem „ZMIANA". 

6. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 
8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym -Załącznik nr 2 do SIWZ, 
odpowiednią informację oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w nieprzejrzyste opakowanie z dopiskiem „NIEJAWNE". Tajemnicę 
przedsiębiorstwa stanowią wyłącznie informacje w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust. 4 ustawy. 

 

XIII. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia. 

1. Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującym kryterium:  

• cena wykonania zamówienia - waga 100%, maksymalna ilość punktów 100. 
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Liczba punktów zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według 
następującego wzoru: 

Cn 
Cw=------------- x 100 pkt 

Cbo 
 
gdzie: 

Cn najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert Cbo  cena brutto badanej 
oferty. 

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w 
ustawie i spełniają wymagania określone w SIWZ. 

3. W ofercie należy podać: cenę netto, wartość podatku VAT oraz cenę brutto realizacji 
zamówienia (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie. 
5. Cena jest wielkością ryczałtową. 

 
XIV.     Formalności do spełnienia przed zawarciem umowy. 

1. Zamawiający po rozstrzygnięciu postępowania niezwłocznie zawiadomi wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze oferty. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. 
terminu, jeżeli złożono tylko jedną ofertę, nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono 
żadnego Wykonawcy. 

4. W przypadku wniesienia odwołania, umowa może być zawarta dopiero po ogłoszeniu 
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia 
postępowania. 

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o 
których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

XV. Unieważnienie postępowania. 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdą przesłanki określone w 
art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XVI.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy. 

Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ -wzór umowy. 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej wskazane w dziale VI Ustawy. 
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. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec 
czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faxem, albo w terminie 10 dni, jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób. 
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
Odwołanie wobec czynności innych niż określone 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. W przypadku wniesienia odwołania wobec 
postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
 
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 (art.180 ust. 3 
ustawy). 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art.180 
ust. 4 ustawy). 
 
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. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za 
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy (art.180 ust. 5 ustawy). 
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. 
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 (art. 198 a do art. 198 g ustawy). 

 
 


