Ogłoszenie nr 2021/BZP 00323254/01 z dnia 2021-12-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego
w Policach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLICE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685390
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 3
1.5.2.) Miejscowość: Police
1.5.3.) Kod pocztowy: 72-010
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
1.5.7.) Numer telefonu: 91 431 18 30
1.5.8.) Numer faksu: 91 431 18 32
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.police.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.police.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego
w Policach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30666b20-617c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00323254/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2021-12-20 Biuletyn Zamówień Publicznych
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-20 14:07
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000497/08/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Policach
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2.1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalogspraw/profil-urzedu/9s49g1knlz oraz poczty elektronicznej: sekretariat@ug.police.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2.1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/9s49g1knlz oraz poczty
elektronicznej: sekretariat@ug.police.pl.
2.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP.
2.4. 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 oraz Regulaminie ePUAP.
2.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
2.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
2.7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniportalu oraz stanowi załącznik do niniejszej
SWZ.
2.9. Zamawiający przewiduje również możliwość komunikowania się z wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej: email: sekretariat@ug.police.pl.
2.10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
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Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w
pkt 2.9. adres email. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 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
2020r. poz. 2452).
2.11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych względem osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Administrator w trakcie prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia, dalej jako „Dane Osobowe”, jest Burmistrz Polic, ul. Stefana
Batorego 3, 72-010 Police, tel. 91 431 18 30, (dalej jako „Administrator”).
24.2. Celem przetwarzania Danych Osobowych jest przeprowadzenie postępowania udzielenie
zamówienia na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).
24.3. Dane Osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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” w celu związanym z wypełnieniem obowiązku ciążącego na
Administratorze w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Obowiązki te wynikają w szczególności z:
24.3.1. ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z
późn. zm.),
24.3.2. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
24.4. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
24.4.1. upoważnieni pracownicy Administratora;
24.4.2. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 74 ustawy Pzp;
24.4.3. podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa, np.
organy kontroli lub audytu, Policja, prokurator.
24.5. Dane Osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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), a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
24.6. Podanie danych osobowych 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 (wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie
oferty).
24.7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
24.8. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
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24.8.1. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania;
24.8.2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art.
18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
24.8.3. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
osobowych o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o
którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
24.9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących
osobom, których te dane dotyczą, można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję
na adres: Burmistrz Polic, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police lub z wyznaczonym przez
Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: e-mail: iod@police.pl; tel. 91
4311825.
24.10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych
przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym oraz/lub
zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych
oraz ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe), które będą realizowane na
zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
4.3. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień – Nazwy i Kody CPV:
64110000-0 Usługi pocztowe
4.4. W przypadkach wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość
zastosowania równoważnych rozwiązań /np. materiałów, urządzeń/ tzn. takich, których
parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w
opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający ponadto zastosuje odpowiednio kryteria w celu
oceny równoważności.
4.5. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ustawy
Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
4.6. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za
jakość, zgodność z opisami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu
zamówienia.
4.7. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
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4.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 11.1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął
następujące kryteria, przypisując im odpowiednią wagę procentową:
 cena brutto za realizację całego zamówienia – 70%,
 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wg stanu na dzień
31 października 2021 roku – 30%.
11.2. Ocena ofert będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o informacje w nich zawarte. W toku oceny
ofert zostanie wybrana oferta, która uzyska największą sumę punktów z powyższych kryteriów.
11.3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
1) Kryterium „ceny brutto” zostanie obliczone wg następującego wzoru:
Cn
C= -------- x 70
Cb
gdzie:
Cn – cena brutto z oferty o najniższej cenie
Cb – cena brutto z oferty badanej
c – ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny
70 – maksymalna ilość punktów w danym kryterium
2) Kryterium „liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę” zostanie obliczone wg następującego
wzoru:
Zx
Z= -------- x 30
Zmax
gdzie:
Zx – liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wg stanu na
dzień 31 października 2021 roku w badanej ofercie
Zmax – największa liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na pełnozatrudnionych
wg stanu na dzień 31 października 2021 roku spośród badanych ofert,
Z – ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny
30– maksymalna ilość punktów w danym kryterium
11.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
w obu kryteriach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
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Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

12.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
12.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa/nie bada
warunku w ww. zakresie.
12.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania
działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe.
12.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa/nie bada warunku w ww.
zakresie
12.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga aby Wykonawca
dysponował min. 6 placówkami pocztowymi (nadawczo – odbiorczymi) na terenie Gminy Police,
w tym na terenie Osiedla Stare Police, Osiedla Anny Jagiellonki, Osiedla Dąbrówka, Osiedla
Jasienica, w Tanowie i w Trzebieży. Placówka pocztowa Wykonawcy, w której będzie istniała
możliwość odbioru przesyłek awizowanych powinna być:
12.1.4.1. oznakowana w sposób widoczny „nazwą” lub „logo” Wykonawcy umieszczonym w
obrębie witryny jednoznacznie wskazującym jednostkę Wykonawcy, ponadto powinna mieć
wydzielone stanowisko do nadawania i wydawania korespondencji oraz powinna być oznaczona
przed wejściem do lokalu w widocznym miejscu – informacją o miejscu odbioru przesyłek,
godzinach urzędowania placówki, itp.
12.1.4.2. gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza,
musi spełniać wymogi wymienione w pkt. 12.1.4.1,
12.1.4.3. posiadać ułatwienia dla niepełnosprawnych w rozumieniu art. 62 Prawa Pocztowego,
12.1.4.4. obsługa Klientów powinna odbywać się wewnątrz lokalu, tak aby przy
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nadawaniu/obiorze korespondencji pracownicy lub klienci Zamawiającego nie byli narażeni na
zmienne warunki atmosferyczne.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie
obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość zgodnie ze średnim kursem walut NBP dla danej waluty
z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia
postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu
publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie
będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed
wszczęciem postępowania.
12.2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art.
116 ust. 2 ustawy Pzp).
12.3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o którym mowa pkt 1 ppkt 2), jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub
usługi, do który realizacji te uprawnienia są wymagane.
12.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując
warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
12.5. W przypadku, o którym mowa w pkt 12.3. i 12.4., wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenia zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy).
12.6. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 15 SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
7.10.2.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 16 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 6a do SWZ (W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców.
7.10.2.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi
załącznik nr 6b do SWZ (W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców).
7.10.2.3. Oświadczenie o ilości placówek pocztowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ
UWAGA: Wykonawca zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku polegania na zdolnościach
lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa
wyżej także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
7.10.3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym
mowa w rozdziale 14 SWZ (jeżeli dotyczy) - wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 15.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia, o
których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca na
dzień składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu
15.1.1. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6a oraz 6b do SWZ.
15.1.2. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 15.1. lub jest ono niekompletne
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lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu
na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
15.1.3. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczeń, o których mowa w pkt 15.1. nie może
służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.
15.1.4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
oświadczeń, o których mowa w pkt 15.1.
15.1.5. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenia, o których mowa w pkt 15.1. budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub
dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny braku podstaw wykluczenia wykonawcy, o
przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
15.2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych
środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
15.2.1. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: nie wymagane
15.2.2. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
15.2.2.1. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji –
w przypadku oferty składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Chyba, że Wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym
adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający może pobrać go
samodzielnie z tej bazy danych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

14.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
14.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
14.2.1. oświadczenia, o których mowa w pkt. 15.1. składa z ofertą każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
14.2.2. w przypadku, o którym mowa w pkt. 12.3 i 12.4. SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy).
Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
14.2.3. c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki
dowodowe, o których mowa w pkt. 15.2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o
których mowa:
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- w pkt.15.2.1 SWZ składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą
spełnienie warunku
- w rozdziale pkt.15.2.2 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
14.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-27 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-27 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-27
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