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(Dyrektorzy Jednostek Wnioskujących lub osób upoważnionych)

Kierownik Wydziału
Zamówień Terenowych
/…/
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……………………..
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na:
Dostawę biletów komunikacji miejskiej w Lublinie do celów służbowych i do dalszej odsprzedaży
w placówkach pocztowych

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
1) Wzór formularza ofertowego
2) Wzór oświadczenia-brak podstaw wykluczenia
3) Wzór umowy z załącznikami
4) Wzór listy podmiotów należących 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

,

1

Znak sprawy: P.I.T.P.Z.LU.2600.009.2019
I.
1.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.
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 Spółka Akcyjna
Pion Infrastruktury Wydział Zamówień Terenowych w Lublinie,
ul. W. Moritza 2, 20 – 900 Lublin
tel. +81 710 63 01 lub tel./fax. +81 710 63 02,
e-mail: przetargi@lublin.poczta-polska.pl
adres strony internetowej: www.poczta-polska.pl
godziny urzędowania 07:15 – 15:15 (od poniedziałku do piątku)
Uwaga:
Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy adresować do jednostki
organizacyjnej Zamawiającego prowadzącej niniejsze postępowanie.

II.
1.

2.
3.

III.

Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 215 928 szt. biletów komunikacji miejskiej w Lublinie do celów
służbowych i do dalszej odsprzedaży w placówkach pocztowych, w tym: 149 633 szt. biletów normalnych
30 minutowych, 66 000 szt. biletów ulgowych 30 minutowych, 295 szt. biletów normalnych 60
minutowych. Zamawiający informuje, że 161 000 szt. biletów (w tym: 95 000 szt. biletów normalnych 30
minutowych i 66 000 szt. biletów ulgowych 30 minutowych) przeznaczonych jest do dalszej odsprzedaży
w placówkach pocztowych).
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie pełne prawo zwrotu:
a) niesprzedanych ilości biletów, po upływie okresu obowiązywania umowy
b) biletów, na które popyt przestał istnieć.
Zamawiający zastrzega sobie pełne prawo zwrotu biletów w przypadku zmiany cen nominalnych biletów.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 70 % ilości szt. biletów ZTM określonej w §1 ust. 1 wzoru
umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, zakup pozostałych 30 % uzależniony będzie od własnego
zapotrzebowania, co nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu
niezrealizowanej części umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
6. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 34980000-0 bilety przewozowe
IV.

Termin wykonania zamówienia.
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania limitu kwotowego przedmiotu umowy.

V.

Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy PZP.
2/ spełniają warunki, o których mowa w art.22 ust.1b ustawy PZP dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile nie wynika to z
odrębnych przepisów-Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w
tym zakresie.
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c) zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w
tym zakresie.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postępowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w rozdz. VI. ust.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
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.
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 ze zm.).
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI. ust.1 niniejszej SIWZ 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.
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.
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 ustawowymi, podpisane
zgodnie z zasadami reprezentacji każdego z partnerów – należy załączyć do oferty.

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.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i
dokumentów wymienionych w rozdz. VI. niniejszej SIWZ, które wymagają formy pisemnej. W przypadku
porozumiewania się drogą elektroniczną Zamawiający wymaga przesłania w postaci skanu (plik
zapisany w formacie pdf) dokumentów podpisanych przez osobę uprawnioną.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres wskazany w rozdz. I. ust.2 niniejszej SIWZ.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
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 2 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.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
rozdz. VII. ust.6 niniejszej SIWZ.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
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10. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w sprawach proceduralnych / dokumentacji przetargowej: Monika Warda - Wójcik, tel.: 81 710 63 01,
Wydział Zamówień Terenowych w Lublinie, adres do korespondencji: ul. W. Moritza 2, 20-900
Lublin.
b) w sprawach przedmiotu zamówienia: Teresa Dembska, tel. 41 335 91 87 oraz Jarosław Mazuś
81 532 74 99.
VIII.

Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
IX.

Termin związania ofertą.

1.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
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.

2.

X.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ;
2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. ust.1-2 niniejszej SIWZ oraz pełnomocnictwo - w
przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;
2. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa:
w rozdz. X. ust.1 niniejszej SIWZ w ppkt 1); w ppkt 2) - muszą być złożone w oryginale – z
zastrzeżeniem zdania drugiego. Pełnomocnictwo może być złożone w oryginale lub w postaci kopii
poświadczonej notarialnie.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz
podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań
w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. W przypadku podpisania oferty przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, jako uprawnioną/e do reprezentacji, należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. 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).
10. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą
ofertę.
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący
sposób:
firma i siedziba Wykonawca
nr tel., faxu i adres e-mail
POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury
Wydział Zamówień Terenowych
ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin
Oferta na: „Dostawę biletów komunikacji miejskiej w Lublinie do celów służbowych i do dalszej odsprzedaży
.w placówkach pocztowych”
z dopiskiem: "nie otwierać przed …………….. r. godz. …..:".,

12. 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 (Dz.U.2018.419 t.j. z dnia 2018.02.26 ze zm.),
jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

XI.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

XII.
1.

2.

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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.
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.
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.
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 według 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.
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.
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 rozdz. VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Poczta Polska S. A. Pion Infrastruktury, Wydział
Zamówień Terenowych, ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin, budynek biurowy, II piętro, pokój nr 201 w
terminie do dnia 26.02.2019 r., do godziny 1100 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym
w rozdz. X SIWZ.
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.
Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. ust.1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona
Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin, pokój nr 5,
30
parter, w dniu składania ofert, o godzinie 11 .
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.poczta-polska.pl informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
Opis sposobu obliczania ceny.
Cenę oferty należy obliczyć na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego informacji, zawartych w
niniejszej SIWZ oraz załącznikach do niej, w szczególności określonych w „Formularzu ofertowym”,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z zasadami wskazanymi w tym formularzu. Cena
brutto podana w „Formularzu ofertowym” służy do dokonania porównania złożonych ofert.
Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę
5
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3.

4.
5.
6.

pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę).
Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej
SIWZ.
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w
walutach obcych.
W przypadku omyłek w obliczeniu ceny Zamawiający poprawia omyłki i za podstawę przyjmie ilość
jednostek miary i wskazaną przez Wykonawcę cenę jednostkową.
Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.

XIII.
Badanie i ocena ofert, opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów.
1. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
rozdz. XIII. ust.1 lit c) niniejszej SIWZ,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w rozdz. XIII. 1. c) niniejszej SIWZ;
h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
i) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a
tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający wyznacza
następujące kryteria oceny ofert:
C– cenę za cały przedmiot zamówienia- stanowiąca wagę 100 %;
1) W celu ustalenia wielkości punktowej jaką poszczególne oferty uzyskały z tytułu przyjętego kryterium
Zamawiający dokona porównania ważnych ofert według następujących zasad:
Kryterium C maksymalną ilość punktów (100) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto
za realizację zamówienia, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:
Cmin / Cof x 100 pkt = ….. liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu do
kryterium cena;
gdzie:
Cmin – cena minimalna; (najniższa cena brutto spośród złożonych ważnych ofert),
C of. – cena oferty badanej.
UWAGA!
Oferowana cena nie może być sprzeczna z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2) W celu ustalenia wielkości punktowej jaką poszczególne oferty uzyskały z tytułu przyjętych kryteriów
Zamawiający dokona porównania ofert nie podlegających odrzuceniu.
3) Przy dokonywaniu obliczeń Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do drugiego miejsca po
przecinku.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 ustawy PZP).
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
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przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryterium wyboru.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV. Wybór najkorzystniejszej oferty.
1. .Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja, o której mowa w rozdz. XIV.
ust.1 pkt 2) niniejszej SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez
Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w rozdz. XIV ust.1 pkt 1) i 4) niniejszej SIWZ na
stronie internetowej.
4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w rozdz. XIV. niniejszej SIWZ, jeżeli ich
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.

2.

3.
4.
5.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę 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.
Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy
spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.

XVI.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII.

Warunki umowy na wykonanie zamówienia.

Szczegółowe warunki umowy określa załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy.
XVIII.
1.

2.

XIX.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

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 poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy PZP.
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.
Inne postanowienia.
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1.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:
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), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych wskazanych w ofercie lub w korespondencji kierowanej do
Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia jest Poczta Polska S.A. z siedzibą
przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia,
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP,
5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami, dotyczącymi archiwizacji,
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP,
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
− dostępu do swoich danych osobowych,
− sprostowania swoich danych osobowych,
− ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
− wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
administratora z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych
przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania
kopii tych danych - w przypadku przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem takiego
rozwiązania.
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