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Warszawa, dnia 10.10.2018 r.

ZATWIERDZAM:

ZATWIERDZAM:

KIEROWNIK WYDZIAŁU ZAKUPÓW
/-/ Krzysztof Lisiński
…...……………………
(podpis Dyrektora JP)

…...……………………
(podpis Dyrektora JW)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 443.000 euro i nie przekracza kwoty
10 mln euro, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (j. t. z 2017 r. Dz. U. poz. 1579 ze zm.)

Świadczenie usługi przewozów osadzonych

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
1. Załącznik Nr 1 – Wzór formularza ofertowego
2. Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczenia dot. braku podstaw do wykluczenia
3. Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej – do
przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.
4. Załącznik Nr 4 – Wzór umowy z załącznikami
5. Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia JEDZ
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I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.

1. Zamawiający:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
NIP: 525-000-73-13 REGON: 010684960
2. Jednostka organizacyjna Zamawiającego prowadząca postępowanie:
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Gdańsku,
ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk
e-mail: zakupy_gdansk@ poczta-polska.pl
Adres strony internetowej: www.poczta-polska.pl
tel. +58 32 66 180
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.
Uwaga: wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy adresować do
jednostki organizacyjnej Zamawiającego prowadzącej niniejsze postępowanie.

II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39 i nast. oraz art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.
Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartość

zamówienia

nie

przekracza

równowartości

kwoty

określonej

w

przepisach

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje tzw. procedurę odwróconą określoną
w art. 24 aa ustawy PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozów osadzonych zgodnie z wzorem
umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Zadanie Nr 1

- Zakład Karny w Strzelewie -WER Lisi Ogon - Zakład Karny w Strzelewie -

Dowiezienie osadzonych z Zakładu Karnego w

m. Strzelewo 61 do Wydziału Ekspedycyjno

Rozdzielczego w m. Lisi Ogon ul. Pocztowa 12, gm. Białe Błota oraz zawiezienie z Wydziału
Ekspedycyjno Rozdzielczego w m. Lisi Ogon do Zakładu Karnego w m. Strzelewo 61 zgodnie z
rozkładem jazdy autobusów stanowiącym Załącznik nr 1 do wzoru Umowy – zad. Nr 1,
Zadanie Nr 2 - Areszt Śledczy w Olsztynie - WER Olsztyn - Areszt Śledczy w Olsztynie Dowiezienie osadzonych z Aresztu Śledczego

w

Olsztynie ul. Opolska 42

do Wydziału

Ekspedycyjno Rozdzielczego w Olsztynie ul. Partyzantów 39 oraz zawiezienie z Wydziału
Ekspedycyjno Rozdzielczego w Olsztynie ul. Partyzantów 39 do Aresztu Śledczego w Olsztynie
ul. Opolska 42 zgodnie z rozkładem jazdy autobusów stanowiącym Załącznik nr 1 do Wzoru
Umowy- zad. Nr 2.
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3. Przewidywana ilość kilometrów/kursów w okresie obowiązywania umowy wynosi:
Dla Zadania Nr 1 – 20 358 km, natomiast planowaną odległość jednego kursu ustala
się na 13,0 km.
Dla Zadania Nr 2 – 1 044 kursów, natomiast planowaną odległość jednego kursu ustala
się na 5,0 km.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany rozkładu jazdy i zmniejszenia ilości
kilometrów maksymalnie o 20%, stosownie do rzeczywistych potrzeb, a Wykonawca wyraża na to
zgodę i oświadcza że nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń. O zmianie w rozkładzie
jazdy autobusów Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej 7 dni przed jej
wprowadzeniem.
5. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub wszystkie części.
Każde z zamówień częściowych będzie oceniane odrębnie, według kryterium podanego w pkt XIII
niniejszej SIWZ.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art.134
ust.6 pkt 3 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IV. Termin wykonania zamówienia.
Umowa dla obu części zamówienia obowiązywać będzie do dnia 31.12.2019 r., lecz nie dłużej niż do
wyczerpania kwoty wartości zamówienia, z zastrzeżeniem, że:
1) w przypadku podpisania umowy w roku 2019 rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w terminie
do 3 dni roboczych od podpisania umowy.
2) w przypadku podpisania umowy w roku 2018 realizacja przedmiotu zamówienia rozpocznie
się w terminie do 3 dni roboczych od dnia 01.01.2019 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną licencję uprawniającą do
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego
zarobkowego przewozu osób, wydaną w formie decyzji administracyjnej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017
roku, poz. 2200 ze zm.).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu
w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d), oraz w przypadku, o którym mowa
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w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za
przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) ustawy PZP.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy
2014/25/UE (zwanego dalej JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zakres
oświadczenia wskazany jest przez Zamawiającego w formacie xml i pdf na stronie internetowej
Zamawiającego dla numeru postępowania PI.TPZGD.2600.097.2018.
Zamawiający informuje, że:
a) Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również
narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd. Wykonawca
pobiera JEDZ w formacie xml, zamieszczony na stronie Zamawiającego, wypełnia w
narzędziu, o którym mowa powyżej, następnie podpisuje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne), szyfruje i przesyła zaszyfrowany i podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na adres poczty elektronicznej wskazany w
pkt I.2 SIWZ.
b) na stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolityeuropejski-dokument-zamówienia dostępne są materiały pomocnicze dot. wypełniania JEDZ,
w tym Instrukcja Wypełniania JEDZ.
c) Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ, w części IV: Kryteria
kwalifikacji, w celu wykazania spełnienia wymaganych kryteriów kwalifikacji, wypełnia ogólne
oświadczenie w sekcji alfa (α).
UWAGA!!!: szczegółowe informacje dotyczące sposobu przesłania JEDZ do Zamawiającego
określone są w pkt VII SIWZ.
2. Oświadczenie podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających
potencjał składane na formularzu JEDZ - musi mieć formę dokumentu elektronicznego,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich. Oświadczenie to
ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. W związku z przyjętą w rozdz. II.4. tzw. procedurą odwróconą, Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.:
1) brak podstaw wykluczenia:
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a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP,
c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności (wg Załącznika nr 2 do SIWZ),
d) oświadczenia

Wykonawcy

o

braku

orzeczenia

wobec

niego

tytułem

środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wg Załącznika nr 2 do
SIWZ)
2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia

określonej

działalności

zawodowej,

aktualna

licencja

uprawniająca

do

podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego zarobkowego
przewozu osób, wydana w formie decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z
dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2200 ze
zm.).
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
5. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126).
6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt VI.1-2 (również w
zakresie formy i sposobu złożenia tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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7. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu

albo konieczne byłoby unieważnienie

postępowania.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo – wystawione zgodnie z wymogami
pkt X.2.3) SIWZ, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji każdego z partnerów – należy
załączyć do oferty.
9. Zamawiający żąda od Wykonawców występujących wspólnie przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdz. VI.3.1) niniejszej SIWZ.

VIa. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia dla Wykonawców mających siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski.
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI.3.1 niniejszej SIWZ:
1) lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy PZP;
2) lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i ppkt 2 niniejszego rozdziału, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 1 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje się.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. W postępowaniu zawiadomienia, oświadczenia, wnioski

oraz informacje składa się w formie

pisemnej lub w postaci elektronicznej (przy czym w przypadku porozumiewania się drogą
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elektroniczną

Zamawiający

wymaga

przesłania

podpisanych

dokumentów

przez

osobę

uprawnioną w postaci skanu (plik zapisany w formacie PDF, JPEG, itp.), z zastrzeżeniem, że:
a) JEDZ należy przesłać Zamawiającemu wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w sposób określony w niniejszej SIWZ,
b) dla oferty, umowy, oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VI ust. 3 i 4 oraz pkt VIa
niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art.
26 ust. 3 ustawy PZP) dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres wskazany w rozdziale I.2. niniejszej SIWZ.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres wskazany w rozdziale I.2. niniejszej SIWZ.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
6. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta
elektroniczna. UWAGA ! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive)
jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
a) JEDZ należy przesłać na adres email: podany w pkt I. 2 tj. zakupy_gdansk@poczta-polska.pl
b) Zamawiający wskazuje dla JEDZ następujący format przesyłanych danych: doc, docx, PDF.
c) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia
ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie
JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
d) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ,
wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym
przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w
ustawie z dnia 5 września 2016 r – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U
z 2016 r. poz. 1579)
e) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem
dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez
oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub
skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np. 7-Zip) lub
komercyjnych.
f)

Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty (w formularzu
oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), składanej w formie pisemnej. Treść oferty może
zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do
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dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub
procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
g) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument
ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej
wiadomości należy wskazać nr postępowania tj. PI.TPZGD.2600.097.2018 i jego nazwę tj.
„Świadczenie usługi przewozów osadzonych”, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę
Wykonawcy.
h) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej
JEDZ.
i)

Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z
serwera pocztowego Zamawiającego.

j)

Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania
tego dokumentu.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
12. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Agnieszka
Kasicka, tel. 58 32 66 180.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert
w wysokości:
Zadanie Nr 1 kwota - 1 300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)
Zadanie Nr 2 kwota - 650,00 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
2. Wadium obejmuje okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
8
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2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r.
poz. 359).
4. Wadium

wnoszone

w

pieniądzu

wpłaca

się

przelewem

na

rachunek

bankowy:

Poczta Polska S. A. 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 z dopiskiem „PI Wydział Zakupów
w Gdańsku, postępowanie nr PI.TPZGD.2600.097.2018 na świadczenie usługi przewozów
osadzonych Zadanie Nr …………….”
5. Kwotą, o której mowa w pkt VIII.1 SIWZ musi być uznany rachunek Zamawiającego do terminu
składania ofert określonego w pkt XI.1 SIWZ
6. Poręczenia i gwarancje należy wystawić na rzecz POCZTA POLSKA S.A., ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 4 niniejszej SIWZ, przed
upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do
oferty;
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został załączony do oferty.
9. Wnoszona

gwarancja

lub

poręczenie

musi

mieć

charakter

samoistny,

nieodwołalny

i bezwarunkowy (płatny na pierwsze żądanie) i musi obejmować cały okres związania ofertą
i zawierać w swojej treści postanowienia wynikające z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP, tj.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli:
1) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy,
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
4) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli w postępowaniu
wymagane jest wniesienie zabezpieczenia);
10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
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11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
12. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument gwarancji winien być
wystawiony bądź na jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
będącego prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem uprawnionym do działania w imieniu i na
rzecz współwykonawców w rozumieniu art. 23 ust. 2 Ustawy pzp, bądź na wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Z treści gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej musi wynikać, iż odpowiedzialność gwaranta obejmuje swoim zakresem
wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
pzp. Odpowiedzialność wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest
solidarna.

IX. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
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.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ zawierający w swej treści
hasło dostępu do JEDZ, a także inne (o ile są konieczne) niezbędne informacje dla
prawidłowego dostępu do dokumentu JEDZ, w szczególności informacje o wykorzystanym
programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
2) oświadczenia JEDZ wymienione w pkt VI.1-2 niniejszej SIWZ (dostarczone Zamawiającemu
przed upływem terminu składania ofert w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym);
3) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;
4) dowód wniesienia wadium.
2. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa:
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1) w rozdz. X.1 niniejszej SIWZ w pkt 1) w pkt 4) - w przypadku złożenia wadium w innej
formie niż pieniężna – muszą być złożone w oryginale;
2) w rozdz. X.1 niniejszej SIWZ w pkt 2) – oświadczenia JEDZ, które ma być przesłane w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
3) w rozdz. X.1 niniejszej SIWZ w pkt 3) - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia
za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie
rejestracyjnym

(ewidencyjnym)

Wykonawcy,

należy

do

oferty

dołączyć

stosowne

pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo
winno określać jego zakres i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y umocowane do
wykonywania określonej czynności.
4)

w rozdz. VI.3 – w przypadku oświadczeń muszą być złożone w oryginale, w przypadku
dokumentów mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej przez
Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).
9. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą
ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
firma i siedziba Wykonawca
nr tel., adres e-mail
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk, pokój 208
Oferta na: „Świadczenie usługi przewozów osadzonych” Zadanie Nr…………….
(PI.TPZGD.2600.097.2018)

z dopiskiem: "nie otwierać przed 21.11.2018 r. godz. 11:15".

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419),
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jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę

złożone

w oddzielnej

wewnętrznej

kopercie

z

oznakowaniem

„tajemnica

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania
są jawne bez zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało

prawo

zastrzeżenia

ich

jako

tajemnica

przedsiębiorstwa.

Przedmiotowe

zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz
samego

zastrzeżenia,

jednocześnie

wykaże,

iż

dane

informacje

stanowią

tajemnicę

przedsiębiorstwa.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób
będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy
oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i
wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy
ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru
umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w Poczcie Polskiej S.A. Pion Infrastruktury, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940
Gdańsk, pokój 208 w terminie do dnia 21.11.2018 r., do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie
z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
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2. Wykonawca prześle Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym JEDZ na adres poczty elektronicznej: zakupy_gdansk@poczta-polska.pl
przed upływem terminu składania ofert.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
4. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona
Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
5. Otwarcie ofert nastąpi w Poczcie Polskiej S.A. Pion Infrastruktury, ul. Targ Rakowy 7/8, 80940 Gdańsk, pokój 015 w dniu 21.11.2018 r. godzina 11:15.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.poczta-polska.pl informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Cena oferty musi być podana zgodnie z wymaganiami formularza ofertowego (Załącznik Nr 1
do SIWZ), w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z
matematycznymi zasadami zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towarów i usług.
2. Cenę należy obliczyć zgodnie ze sposobem wskazanym w Formularzu ofertowym.
3. W cenę oferty muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie poniesie
Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty.
4. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty oraz prowadzenia rozliczeń w walutach
obcych.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. (art. 87
ust. 2 ustawy).
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7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego
w SIWZ (art. 91 ust. 1 ustawy).
8. Jeżeli w toku postępowania zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku (art. 91 ust. 3a ustawy).
9. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy).

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.

Kryteria i ich znaczenie:
cena - 100 %

2.

Sposób oceny ofert:
Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające
odrzuceniu. Ilość punktów będzie uzależniona od ilości ofert nie podlegających odrzuceniu.
Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje
najniższą cenę za realizację zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają punkty adekwatnie
do zajmowanej pozycji, która będzie uzależniona od zaoferowanej ceny (im większa cena tym
mniejsza ilość punktów). Na przykład: ilość ofert nie podlegających odrzuceniu wynosi 7, oferta
z najniższą ceną otrzyma 7 pkt, oferta z najwyższą ceną otrzyma 1 pkt.

3. Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów.
4. Zamawiający

nie

przewiduje

wyboru

najkorzystniejszej

oferty

z

zastosowaniem

aukcji

elektronicznej.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Warunkiem koniecznym ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy będzie dostarczenie
Zamawiającemu przed zawarciem umowy następujących dokumentów:
a) w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą –
informacji o adresie zamieszkania i nr PESEL;
b) w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający - przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę
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tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do
czasu wykonania zamówienia.
c) pełnomocnictwo do zawarcia umowy, chyba że uprawnienie do zawarcia umowy wynika z
innych dokumentów złożonych w postępowaniu;
2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
3. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 2 % ceny całkowitej
brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016
r., poz. 359).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust.
2 ustawy PZP.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu Wykonawca
obowiązany jest wpłacić kwotę zabezpieczenia na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr

85

1320

0019

0099

0718

2000

0025,

z

dopiskiem

„PI

Wydział

Zakupów

w Gdańsku, postępowanie nr PI.TPZGD.2600.097.2018 na świadczenie usługi przewozów
osadzonych Zadanie Nr……………..”.
5. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca wnosi całą kwotę zabezpieczenia.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie

niż

pieniężna, oryginał/-y dokument/-ów (obejmującego/-ych cały okres wykonania umowy, z
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uwzględnieniem wymogu z rozdz. XV pkt 8) muszą być zdeponowane u Zamawiającego przed
podpisaniem umowy.
8. Wnoszona gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być: samoistna, nieodwołalna,
bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie każdej kwoty wskazanej we wniosku o płatność.
9. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.

XVI. Warunki umowy na wykonanie zamówienia.
Szczegółowe warunki umowy określa Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Każdemu 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 ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP
jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XVIII.

Klauzula RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: zespolpelnomocnika@pocztapolska.pl
inspektorem ochrony danych osobowych w Poczcie Polskiej S.A. jest Inspektor ochrony danych
Poczta

Polska

S.A.,

ul.

Rodziny Hiszpańskich

8,

00-940 Warszawa,

adres

e-mail:

inspektorodo@poczta-polska.pl
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr PI.TPZGD.2600.097.2018
prowadzonym w trybie nieograniczonego;
odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
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dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek

podania

przez

Wykonawcę

danych

osobowych

bezpośrednio

dotyczących

Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Wykonawca:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
1

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
2

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza
przepisy RODO;
nie przysługuje Wykonawcy:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

1
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
2
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
Formularz oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 443.000 euro i nie przekracza kwoty
10 mln euro, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j. t. z 2017 r. Dz. U. poz. 1579 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie
usługi przewozów osadzonych

Nazwa i adres Zamawiającego:
POCZTA POLSKA S. A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego
dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem 0000334972 będąca podatnikiem podatku od towarów i
usług, posiadająca numer identyfikacyjny NIP PL 525-000-73-13, Regon 010684960

Dane dotyczące Wykonawcy:
Firma:……………..…………………………………………………………………………..………..…………
Siedziba:.………………..………………………………………………………………………………..………
(dotyczy osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej)
Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:….…………………………………………………………………….……………………
3

Nazwa przedsiębiorstwa :………………………………………………………………………………………
4

Adres Wykonawcy :………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………….
(dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej
jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej)

NIP:…………………..………………
Regon:……………………………….
Dane kontaktowe Wykonawcy:
Nr telefonu:…………………………………
5

Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………………..

HASŁO dostępu do zaszyfrowanego pliku z JEDZ a także inne niezbędne informacje dla
prawidłowego dostępu do dokumentu JEDZ: (wypełnić obowiązkowo)
………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………...……..……….....……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………

3

Dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej, którzy podlegają wpisowi do ewidencji działalności
gospodarczej.
4
Dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej którzy podlegają wpisowi do ewidencji działalności
gospodarczej.
5
Należy wskazać adres poczty elektronicznej, na którą Zamawiający będzie przesyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z zachowaniem procedury określonej w pkt. VII.3 SIWZ; (jeżeli Wykonawca posiada)
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W nawiązaniu do ogłoszenia o prowadzeniu niniejszego przetargu nieograniczonego oraz wymagań
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia
opisanego w SIWZ w postępowaniu o sygnaturze PI.TPZGD.2600.097.2018 na następujących warunkach:

1. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:
1) Zadanie Nr 1 - Zakład Karny w Strzelewie - WER Lisi Ogon - Zakład Karny w Strzelewie:
Cena za 1 km przebiegu autokaru:
wartość netto : …………………………………… zł
wartość brutto: ………………………………….…zł
w tym kwota podatku VAT wg stawki 8% ……………….……. zł
Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Umowy wynosi:

Lp.

Cena netto za
20 358 km

Stawka
podatku VAT
w%

Kwota
podatku
VAT

Wartość brutto za
20 358 km

8%

1.

2) Zadanie Nr 2 - Areszt Śledczy w Olsztynie - WER Olsztyn - Areszt Śledczy w Olsztynie:
Cena za 1 kurs przebiegu autokaru:
wartość netto : …………………………………… zł
wartość brutto: ………………………………….…zł
w tym kwota podatku VAT wg stawki 8% ……………….……. zł
Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Umowy wynosi:

Lp.

1.

Cena netto za
1 044 kursów

Stawka
podatku VAT
w%

Kwota
podatku
VAT

Wartość brutto za
1 044 kursów

8%

2. Wadium (w przypadku wniesienia w formie pieniężnej) proszę zwrócić na konto:
nr:…………………………………………………………………..…………………………………….......................
Nazwa banku: ………………………………………………………………………………………….......................
3. W przypadku wyboru mojej oferty wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 %
wartości ceny ostatecznej brutto, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
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6

4. Zastrzegamy / nie zastrzegamy w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j. t. z 2017 r. Dz. U. poz. 1579 ze zm.) w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie
mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące
informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji: ……………………………………………………………………………………………
5. Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w
pkt IV. SIWZ
6. Oświadczam, iż powyższa cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją oferowanego zamówienia
zgodnie z SIWZ
7. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej
zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, a w przypadku wyboru
naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
8. Oświadczam, iż uważam się za związanego ofertą przez 60 dni licząc od dnia ustalonego jako dzień
składania ofert.
7

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

8

10. Oferta została złożona na .......... ponumerowanych stronach.
11. Integralną część oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ..................................................
2) ..................................................
3) ..................................................

………………………….
Miejscowość, data

…………………….…….…….…………………
(czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych
lub imienna pieczątka i podpis)

6
W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji w trybie art. 8 ust. 3 ustawy należy wymienić informacje zastrzeżone stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jednocześnie zabezpieczając je
zgodnie z postanowieniami „SIWZ”.
7
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
8
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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PI.TPZGD.2600.097.2018
Załącznik Nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 443.000 euro i nie przekracza kwoty
10 mln euro, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j. t. z 2017 r. Dz. U. poz. 1579 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego
na świadczenie usługi przewozów osadzonych

Nazwa/Imię i nazwisko

...................................................................................................................................................
Imię i Nazwisko Wykonawcy:...................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy:.............................................................................................................................

Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie
usługi przewozów osadzonych oświadczam, że wobec Wykonawcy brak jest podstaw do
wykluczenia w zakresie:
a) braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
b) braku

orzeczenia

wobec

niego

tytułem

środka

zapobiegawczego

zakazu

ubiegania

się o zamówienia publiczne.

…………………………

……………………..………………………………..

Nazwa Wykonawcy
(lub pieczątka)

podpis Wykonawcy
(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

...............................dn. ..........................................2018 r.

PI.TPZGD.2600.097.2018
Załącznik Nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 443.000 euro i nie przekracza kwoty 10
mln euro, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j. t. z 2017 r. Dz. U. poz. 1579 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego
na świadczenie usługi przewozów osadzonych

Nazwa/Imię i nazwisko: ..................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy:..............................................................................................................................
1. Oświadczam, że na dzień składania ofert:
należę do grupy kapitałowej
nie należę do żadnej grupy kapitałowej

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca winien uzupełnić
oświadczenie w pkt 2.
2. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi przewozów osadzonych, oświadczam, że:
nie należymy* / należymy* do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634), razem z
innym wykonawcą*/wykonawcami*, który*/którzy* złożyli oferty w niniejszym postępowaniu**.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej***:
L.p.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

……………………………
Nazwa Wykonawcy
(lub pieczątka)

…………………………………………..
podpis Wykonawcy
(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

...............................dn. ..........................................2018 r.
* niepotrzebne skreślić
**W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
*** W przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy wskazać Wykonawcę/Wykonawców należących do tej samej grupy
kapitałowej, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (wspólnicy spółki cywilnej, konsorcjanci) zobowiązani są
złożyć oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej dot. każdego z tych Wykonawców oddzielnie.
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