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Rozdział I

Informacje ogólne

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Dąbrowa Górnicza
Ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
Al. J. Piłsudskiego 34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Tel. 32/264-46-23, Fax: 32/264-71-99
NIP: 629-246-26-89, REGON: 276255312
adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.mzgodg.nowybip.pl i https://miniportal.uzp.gov.pl/
e-mail: sekretariat@mzgodg.pl
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publikowane będą na stronie
prowadzonego postępowania.
2. Informacje o procedurze, tryb udzielenia zamówienia
2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2.2 Wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750

000 euro. Zamówienie będzie udzielone w trybie podstawowym, o którym mowa w
art. 275 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 359 pkt 2 ustawy.
2.3 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści
ofert.
2.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z uwagi na jednorodność
przedmiotu zamówienia. Zapewniona zostaje w ten sposób jednolitość świadczenia
oraz zwiększa się odpowiedzialność wykonawcy za rezultat końcowy. Podział
zamówienia na części oznaczałaby znaczący wzrost zaangażowania Zamawiającego
do nadzoru i koordynacji nad realizacją zamówień oraz generowałoby dodatkowy,
niepotrzebny wzrost kosztów u Zamawiającego.
3. Oznaczenie postępowania:
Postępowanie nr ZP1/UP/MZGO/2021
Rozdział II Sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagania techniczne
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty

lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na
język polski.
3. W odniesieniu do dokumentów wskazanych przez wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od
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wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski.
4. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje możliwości
odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz.
2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz
Regulaminie
ePUAP
oraz
dostępnej
pod
adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf Instrukcji
użytkownika systemu miniPortal-ePUAP.
7. Oferty należy składać za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania ofert określone zostały w
rozdziale XIII SWZ (Sposób oraz termin składania ofert).
8. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami, z wyjątkiem składania ofert,
odbywa się za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji”
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Korespondencja
przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji
wynosi 150 MB.
9. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, na adres email: sekretariat@mzgodg.pl
10. We wszelkiej komunikacji związanej z niniejszym postępowaniem prowadzonej za
pośrednictwem miniPortalu i ePUAP Zamawiający i wykonawcy posługują się
identyfikatorem
postępowania
z
miniPortalu:
ed2b15ad-7353-4bc2-bc0a355b6adb67a6
11. W komunikacji prowadzonej za pomocą poczty elektronicznej Zamawiający dopuszcza
posługiwanie się również oznaczeniem postępowania Postępowanie nr
ZP1/UP/MZGO/2021
12. Oferty, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zobowiązanie podmiotu
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udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów,
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z
2020r. poz.346, 568, 695, 1517 i2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w
art. 66 ust.1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje
jako załączniki.
13. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 12, przekazywane w

postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst
wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści formularza).
14. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
15. Za datę przekazania informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą środków komunikacji
elektronicznej przyjmuje się odpowiednio datę ich przekazania na ePUAP lub wysłania
na adres Zamawiającego wskazany w tym rozdziale.
16. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji) lub na adres e-mail sekretariat@mzgodg.pl z wnioskiem o wyjaśnienie lub
zmianę treści SWZ.
17. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
ofert.
18. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 17,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się
wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia ofert.
19. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym
mowa w pkt 17, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz
obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert.
20. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 18, nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
21. Ilekroć w SWZ, a także w załącznikach do SWZ występuje wymóg podpisywania
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dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania zgodności cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i
dokumenty powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej
(uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.
22. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami
Pani Anna Owczarczak
Pan Łukasz Stępień
e-mail sekretariat@mzgodg.pl
Rozdział III Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. 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”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarowania
Odpadami, Al.J.Piłsudskiego 34C, 41-303 Dąbrowa Górnicza
 w sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres IOD
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami, Al.J.Piłsudskiego 34C, 41-303
Dąbrowa Górnicza, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iodo@mzgodg.pl;
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest
obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania
zamówień publicznych spoczywający na MZGO jako jednostce sektora finansów
publicznych;
 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy
Pzp;
 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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 danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
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;
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w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych, przy czym 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.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym 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.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− 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 Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami przypomina o ciążącym na
Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób
fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z
prowadzonym postępowaniem, i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy
biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania,

przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz świadczenie usługi odbioru
przesyłek z siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami. W przypadku, gdy
Wykonawca nie jest operatorem wyznaczonym jest on zobowiązany do nadawania
przesyłek terminowych u operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z
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dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041).
2. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji zamówienia zostały zawarte w Załączniku
nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), pozostałe warunki realizacji
zamówienia zostały zawarte załączniku nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia
umowy (PPU).
3. Kod CPV:
Główny kod główny:
64110000 Usługi pocztowe
Rozdział V

Termin wykonania zamówienia

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesiące
Rozdział VI Podstawy wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
1.1.1 udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w
art. 258 Kodeksu karnego,
1.1.2 handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
1.1.3 o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
1.1.4 finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w
art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
1.1.5 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
1.1.6 powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1.1.7 przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art.
270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
1.1.8 o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni
czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
1.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
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spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;
1.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
1.4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
1.5 jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie
od siebie;
1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do
zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego
wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1
pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące
przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,

wykroczeniem
lub
swoim
nieprawidłowym
postępowaniem
oraz
spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z
właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał
wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami
odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
9

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego

do monitorowania
przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i
odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji
lub standardów.
3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 2,
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których
mowa w pkt 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający
wyklucza wykonawcę.
Rozdział VII Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki

udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp).
2. W odniesieniu do warunków, o których mowa w pkt 1, Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualne uprawnienia do wykonywania
działalności pocztowej na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą
Prawo pocztowe.
Rozdział VIII Udostępnianie zasobów
1. Zgodnie z art. 118 ustawy Pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawca może polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o
którym mowa w rozdziale IX.
4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
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podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Rozdział IX Dokumenty, oświadczenia lub podmiotowe środki dowodowe składane wraz z
ofertą
1. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz w celu potwierdzenia spełniania

2.

3.

4.

5.

warunków udziału w postępowaniu do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o
braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 oraz art. 273 ust. 2 ustawy Pzp w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego, stanowiące dowód, tymczasowo zastępujący wymagane przez
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 4 do SWZ.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby zgodnie ze
wzorem oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, powinno
potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia składa oddzielnie jako oświadczenie własne.

6. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają ci poszczególni wykonawcy.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
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wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
8. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby
jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazania danych
umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów.
9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 8
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów np.
w treści Formularza ofertowego.
10. Jeżeli w imieniu wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do
jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 8 zamawiający
może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Forma pełnomocnictwa została
wskazana w rozdziale XIII (Sposób oraz termin składania ofert).
11. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa
w SWZ, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakresie i w sposób określony w
przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp, zgodnie z wymogami
określonymi poniżej
12.1.
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, pod rygorem nieważności należy złożyć
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym)
przez
osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy,
wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio
wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie składa każdy wykonawca jako
oświadczenie własne.
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Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw
wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (o ile
dotyczy), pod rygorem nieważności należy złożyć
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do
reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby
lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu
udostępniającego zasoby.
12.3.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ (o ile dotyczy) należy złożyć
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do
reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby
lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania
podmiotu udostępniającego zasoby.
Jeżeli zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zostało sporządzone jako
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje
się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia dokonuje – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia. Poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również
notariusz
12.4.
Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego (o ile dotyczy) należy złożyć
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do
reprezentowania wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa)
lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania
12.2.
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wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa,
Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje
mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej może dokonać również notariusz
12.5.
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
złożenia oferty (o ile dotyczy) należy złożyć zgodnie z wymaganiami opisanymi w
rozdziale XIII (Sposób oraz termin składania ofert)
12.6.
Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają ci poszczególni
wykonawcy (jeżeli dotyczy) należy złożyć
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do
reprezentowania wykonawcy /wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia
lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania
odpowiednio wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia
Jeżeli oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje –
odpowiednio wykonawca/wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia poświadczenia może dokonać pełnomocnik, o ile uprawnienie to
wynika z udzielonego pełnomocnictwa. Poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również
notariusz.
Rozdział X Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego przez
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do

złożenia podmiotowych środków dowodowych, w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
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rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych
środków.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca
zobowiązany jest do złożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca uprawniony
jest do świadczenia usług pocztowych na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z ustawą Prawo pocztowe.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 4
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa
w niniejszym rozdziale składa się zgodnie z wymogami określonymi poniżej
7.1. Dokument potwierdzający, że wykonawca uprawniony jest do świadczenia usług
pocztowych na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą Prawo
pocztowe, pod rygorem nieważności należy złożyć jako dokument elektroniczny
lub jeżeli dokument został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje – odpowiednio
wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej może dokonać również notariusz.
7.2. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 6 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez zamawiającego, pod rygorem nieważności należy złożyć
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym)
przez
osobę/osoby
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upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy,
wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio
wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i
opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje –
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej może dokonać również notariusz.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie składa każdy wykonawca jako
oświadczenie własne.
7.3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez zamawiającego, pod rygorem nieważności
należy złożyć
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym)
przez
osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego
zasoby
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu
udostępniającego zasoby
Jeżeli oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i
opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje
podmiot udostępniający zasoby. Poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również
notariusz.
Rozdział XI Podwykonawcy
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę

kluczowych części zamówienia.
2. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający
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wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców, o ile są
już znane.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca
podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych
w realizację zamówienia jeżeli są już znani. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić
zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać wymagane
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację usług.
4. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał brak istnienia podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp wobec
podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia na etapie
realizacji zamówienia. W tym celu wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia dotyczące tego podwykonawcy, o którym mowa w
rozdziale IX.
5. W przypadku, w którym wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,

Zamawiający będzie wymagać, aby wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji części zamówienia.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się również wobec dalszych podwykonawców.
Rozdział XII Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą do 31.12.2021 roku.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu

związania ofertą określonego w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
4. W przypadku przedłużenia terminu na składanie ofert, Zamawiający wskaże nowy
termin związania ofertą, a informacja o zmienionym terminie zostanie zamieszczona na
stronie internetowej prowadzonego postępowania.
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Rozdział XIII Sposób oraz termin składania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w

3.

4.

5.
6.

dokumentach zamówienia, w szczególności zgodnie z niniejszą SWZ. Wzór formularza
oferty stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do
20.12.2021 roku do godz. 10:00.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty
wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do
reprezentowania odpowiednio wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o
udzielenie zamówienia lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio
wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający
żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
7. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) - musi być załączone do oferty i przekazane
Zamawiającemu
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,
lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,
Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje mocodawca.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej może dokonać również notariusz.
8. Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być uwierzytelnione przez
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pełnomocnika.
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności
tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik
zaszyfrować. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
należy złożyć wraz z częścią jawną oferty.
10. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
11. Do oferty należy dołączyć oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału lub inne podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty
w zakresie wskazanym w rozdziale IX, w formie wskazanej w tym rozdziale, a następnie
zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
12. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w
„Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB.
15. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać

zmiany ani wycofać złożonej oferty.
Rozdział XIV Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi 20.12.2021 roku o godzinie 10:30.
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu.
3. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w
terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po
usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach zawartych w ofertach.
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Rozdział XV Sposób obliczenia ceny
1. Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w

maksymalnym zakresie wyliczona zgodnie z cenami jednostkowymi wskazanymi przez
wykonawcę w ofercie. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w
SWZ, zobowiązany jest w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Cenę oferty brutto należy wyliczyć posługując się tabelą „Formularz cenowy” zawartą w
Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. W tabeli w kolumnie 6
wykonawca podaje ceny jednostkowe netto za poszczególne usługi, a następnie w
kolumnie 7 podaje iloczyn tych cen i szacunkowej ilości w okresie 24 miesięcy (liczba
wskazana w kolumnie 5). W kolumnie 8 należy wpisać kwotę podatku VAT wyliczoną
według obowiązującej stawki. W kolumnie 9 należy wpisać cenę (wartość) brutto za
realizację poszczególnych usług. Cena oferty brutto to suma kwot podanych w
poszczególnych wierszach kolumny 9.
3. Ceny jednostkowe są stałe, z zastrzeżeniem możliwości zmiany na warunkach wskazanych
w PPU.
4. Informacja o obowiązku podatkowym
Jeżeli złożono ofertę, 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 w „Formularzu oferty”, 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, wskazując ich wartość bez kwoty
podatku oraz wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą
wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
Rozdział XVI

Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi

kryteriami:
Lp.

Nazwa kryterium

1.
2.

Cena ofertowa brutto za realizację zamówienia (Xc)
Ilość placówek (punktów) na obszarze Gminy Dąbrowa
Górnicza, w których klienci MZGO będą mogli odbierać przesyłki
awizowane (Xp)
Śledzenie przesyłek rejestrowanych (Ś)

3.

Wag
a
60%
20%
20%

20

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów

łącznie ze wszystkich kryteriów.
3. Ocena łączna oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych
kryteriów.
4. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium
równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach
kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
5. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg
następującego wzoru:
gdzie:
Lp = (Xc x waga 60%) + (Xp x waga 20%) + (Xo x waga 20%)
Xc – liczba punktów przyznanych w kryterium Cena oferty
Xp – Ilość placówek (punktów) na obszarze Gminy Dąbrowa Górnicza, w których klienci
MZGO będą mogli odbierać przesyłki awizowane
Xo – liczba punktów przyznanych w kryterium Śledzenie przesyłek
5.1 Cena oferty (Xc)

Ocenie zostanie poddana cena oferty, czyli cena brutto za realizację całego zamówienia,
obliczona przez wykonawcę zgodnie z przepisami prawa oraz sposobem obliczania ceny
oferty, określonym w rozdziale XV SWZ – podana w Formularzu oferty. Liczba punktów,
którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
CN najniższa cena ofertowa brutto za realizację zamówienia
Xc = ------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
CBo cena ofertowa brutto badanej oferty za realizację zamówienia
Gdzie:
Xc – ilość punktów za kryterium cena
CN – najniższa cena ofertowa brutto za realizację zamówienia
CBo – cena ofertowa brutto badanej oferty za realizację zamówienia.
5.2 W przypadku kryterium „Ilość placówek (punktów) na obszarze Gminy Dąbrowa

Górnicza, w których klienci MZGO będą mogli odbierać przesyłki awizowane (Xp)” ocena
oferty będzie dokonywana na podstawie deklaracji zawartej w pkt. 1.2.1 formularzu
oferty (załącznik nr 3 do SWZ).
- jeżeli Wykonawca zapewni odbiór przesyłek awizowanych dla klientów MZGO w 3 lub 4
różnych obszarach Dąbrowy Górniczej – oferta otrzyma 20 pkt,
- jeżeli Wykonawca zapewni odbiór przesyłek awizowanych dla klientów MZGO w 5 lub 6
różnych obszarach Dąbrowy Górniczej – oferta otrzyma 60 pkt,
- jeżeli Wykonawca zapewni odbiór przesyłek awizowanych dla klientów MZGO w 7 lub 8
różnych obszarach Dąbrowy Górniczej – oferta otrzyma 100 pkt,
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Obszary Dąbrowy Górniczej, których dotyczy punktacja to:
1) Dąbrowa Górnicza Centrum
2) Osiedle Gołonóg Kasprzaka
3) Osiedle Gołonóg „Manhatan”
4) Osiedle Mydlice,
5) Dzielnica Strzemieszyce,
6) Dzielnica Ząbkowice,
7) Dzielnica Łosień,
8) Dzielnica Łęknice
Uwaga:
1. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje odbiór przesyłek awizowanych dla klientów MZGO w mniej niż 3 różnych obszarach Dąbrowy Górniczej
oferta otrzyma 0 pkt.
2. Jeżeli Wykonawca nic nie zadeklaruje w pkt. 1.2.1. druku oferty oferta otrzyma 0 pkt.

5.3 Śledzenie przesyłek rejestrowanych (Xo)

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie oświadczenia
Wykonawcy złożonego w ofercie (załącznik nr 3 do SWZ).
Zamawiający będzie dodatkowo punktował oferty, w których Wykonawca zadeklaruje, że w
ramach realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie śledzenie rejestrowanych przesyłek
pocztowych w obrocie krajowym przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetu.
Punktacja za kryterium “Opcja śledzenia nadanych przesyłek rejestrowanych” będzie
przyznawana w następujący sposób:
- jeżeli Wykonawca zaznaczy w pkt. 1.2.2 formularzu oferty (załącznik nr 3 do SWZ) pole „NIE”
– oferta otrzyma 0 pkt,
- jeżeli Wykonawca zaznaczy w pkt. 1.2.2 formularzu oferty (załącznik nr 3 do SWZ) pole „TAK”
– oferta otrzyma 100 pkt,
Uwaga:
- w przypadku niezaznaczenia przez Wykonawcę w pkt. 1.2.2 druku oferty żadnej opcji lub
zaznaczenie obu opcji - oferta otrzymuje 0 pkt.
Rozdział XVII

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy

zgodnie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy (PPU), które stanowią Załącznik nr
2 do SWZ.
2. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę regulującą
współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile
występują).
Rozdział XVIII

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
które zostaną wprowadzone w treści tej umowy
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1. Projektowane postanowienia umowy (PPU) stanowią Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Warunki zmiany umowy zostały określone w PPU.

Rozdział XIX Środki ochrony prawnej
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub

miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców
3. Odwołanie przysługuje na:
3.1.
niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie
umowy;
3.2.
zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą”.
Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię
tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów
zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
6.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
6.2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w pkt 6.1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
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przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,
jeżeli przepisy działu IX rozdziału 3 nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
Załączniki
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy
(PPU) Załącznik nr 3 - Formularz oferty
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z
postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw
wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp
Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
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