SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
- zwana dalej SWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści Pzp
(Wariant I – brak negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)
Nazwa zamówienia:

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego
w Policach
o szacunkowej wartości zamówienia powyżej kwoty netto 130 000 zł oraz poniżej
równowartości kwoty 214.000 euro określonej w obwieszczeniu Prezesa UZP
o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Pzp.

Zatwierdzam
Burmistrz Polic

Police, 28 grudnia 2021 r.
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY
ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA:
Zamawiającym jest Gmina Police ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, NIP 851-10-00-695
Tel.: +48 (91) 431-18-30, fax.: +48 (91) 431-18-32
E-mail: sekretariat@ug.police.pl
Adres strony www: http://www.police.pl
Adres skrytki ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profilurzedu/9s49g1knlz
2. KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
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.
2.2. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pani Joanna Kolesińska, tel. 91 431 18
24, e-mail: jkolesinska@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.
2.8. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja warunków zamówienia, jest oznaczone
znakiem: 2021/BZP/00323254/01 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z
zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
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.
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
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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. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez
negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.).
Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa
Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt
3.1.
Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których
mowa w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021r. w
sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych
kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

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.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień – Nazwy i Kody CPV:
64110000-0 Usługi pocztowe
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.
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
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4.6.

4.7.
4.8.

równoważne”.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za
jakość, zgodność z opisami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu
zamówienia.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 03.01.2022 r. – 31.12.2022r.
6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
6.1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach
zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania
ofert.
6.2. Termin związania ofertą: do dnia 27.01.2022r.
6.3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem
terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
6.4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 6.3., wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
7.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
7.2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
7.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (oferta i każdy dokument oraz
oświadczenie złożone wraz z ofertą w języku obcym wykonawca winien złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski) z zachowaniem postaci elektronicznej, w formatach zgodnie z
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów
elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych i
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę/y uprawnioną/e pod rygorem nieważności.
7.4. Zamawiający dopuszcza następujące formaty archiwów: .zip, .7z oraz .rar.
7.5. Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis
własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia
weryfikację składającej podpis osoby. Tylko ta osoba, do której podpis i certyfikat są
przyporządkowane, może go używać.
7.6. Postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym – czyli plik w jakimkolwiek formacie
opatrzony podpisem, który można wygenerować korzystając z platformy gov.pl.
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7.7.

Postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym – czyli plik w jakimkolwiek formacie
opatrzony podpisem umieszczanym w e-dowodzie (dokumencie wyposażonym w
elektroniczny chip, w który wprowadzany jest podpis mający charakter podpisu
kwalifikowanego).
7.8. Sposób złożenia podpisu kwalifikowanego został opisany przez dostawcę posiadanego przez
wykonawcę podpisu.
7.9. Formularz oferty, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w
formie załączników do niniejszej SWZ winny być zgodne z tymi wzorami co do treści oraz
opisu kolumn i wierszy.
7.10. Na ofertę składają się następujące oświadczenia i dokumenty:
7.10.1.
Formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ
7.10.2.
Oświadczenie wstępne określone w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp:
7.10.2.1.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6 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,
7.10.4.
Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale 13 SWZ (jeżeli dotyczy) - wzór
stanowi załącznik nr 8 do SWZ,
7.10.5.
Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami musi być podpisana przez
osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów składających te dokumenty.
Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej formie
jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie
elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
w formie elektronicznego poświadczenia sporządzenie stosownie do art. 97 § 2
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ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie
skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.
7.10.6.
Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) - do reprezentowania wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
7.11. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.
U. 2020 poz. 1913, z późn zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
1)
odczytywanych podczas otwarcia ofert,
2)
które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
3)
ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.
7.12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych
składanych dokumentów lub oświadczeń. W takim przypadku Zamawiający zastosuje
odpowiednio art. 223 ustawy Pzp.
7.13. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku zaistnienia jakichkolwiek z przesłanek określonych
w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
8. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
8.1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Wykonawca szyfruje ofertę poprzez miniPortal (online).
8.2. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
8.3. Oferta powinna w postaci elektronicznej w formacie danych pdf i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został
w Instrukcji korzystania z miniPortal.
8.4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8.5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
8.6. Termin składania ofert: 29.12.2021 r. godz.: 11:00
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9. TERMIN OTWARCIA OFERT
9.1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez stronę https://miniportal.uzp.gov.pl.
9.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2021r. o godz. 11.30 poprzez odszyfrowanie wczytanych
na Platformie ofert.
9.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
9.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, 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 lub kosztach zawartych w ofertach.
9.5. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.
9.6. Postanowień pkt. 9.5. nie stosuje się, jeśli pomimo złożenia przedmiotowego środka
dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.
9.7. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych
lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
9.8. Zamawiający poprawia w ofercie:
9.8.1.
oczywiste omyłki pisarskie,
9.8.2.
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
9.8.3.
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
9.9. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9.10. W przypadku, o którym mowa w pkt. 9.8.3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni
termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej
poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na
poprawienie omyłki.
9.11. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy
okoliczności wskazane w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 - 10.
9.12. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 226
ust. 1 ustawy Pzp.
9.13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie
wykonawców, którzy złożyli oferty o:
9.13.1.
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w
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każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
9.13.2.
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
9.14. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 9.13. na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
9.15. Zamawiający może nie ujawnić informacji, o których mowa w pkt. 9.13., jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
10. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
10.1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia
będzie wynagrodzenie ryczałtowe (całościowe) wskazane w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem zamówienia w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu
zamówienia oraz formularza cenowego.
10.2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SWZ, zgodnie z ww. formularzem.
10.3. Cena winna uwzględniać wymagania wskazane w dokumentacji opisującej przedmiot
zamówienia, SWZ i projektowanych postanowieniach umowy.
10.4. Cenę należy obliczyć:
1)
podając cenę netto,
2)
wskazując zastosowaną stawkę podatku VAT,
3)
obliczając wysokość podatku VAT,
4)
podając cenę brutto stanowiącą sumę wartości netto i wysokości podatku VAT.
10.5. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej
specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich.
10.6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2021r. poz. 685, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub
kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
10.7. W ofercie, o której mowa w pkt. 10.6. Wykonawca ma obowiązek:
1)
poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2)
wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3)
wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
4)
wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą
wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
10.8. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach
towarów i usług oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego, za którą podejmuje
się zrealizować przedmiot zamówienia.
10.9. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe wydawać się będą rażąco
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niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w
dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zastosuje
odpowiednio art. 224 ustawy Pzp.
10.10. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert Zamawiający
zastosuje odpowiednio art. 248 oraz 251 ustawy Pzp.
10.11. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy
stanowiącymi załącznik do SWZ
11. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU 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
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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.
11.5. Wynik działania podawany będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11.6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych. Wykonawca w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
11.7. Gdy w przypadku zaokrąglenia, oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, to przyjmuje się,
że najkorzystniejszą ofertą jest oferta z najniższą ceną.
12. INFORMACJE O WARUNKACH 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
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12.1.4.4.

Prawa Pocztowego,
obsługa Klientów powinna odbywać się wewnątrz lokalu, tak aby
przy 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.
13. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 118 USTAWY PZP ORAZ
ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
PODWYKONAWCOM
13.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
13.2. 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.
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13.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
13.4. 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.
13.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 13.4. potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
13.5.1.
zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
13.5.2.
sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
13.5.3.
czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
13.6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz – jeżeli
dotyczy- kryteriów selekcji, a także zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
13.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający
zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
13.8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt. 15.1.
SWZ także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
13.9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia na wezwanie zamawiającego dokumenty
wymienione w pkt. 15.2.2 SWZ dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
13.10. Zamawiający nie żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, którzy nie są podmiotami
udostępniającymi zasoby, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców.
13.11. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w
miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający będzie żądał,
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aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty
budowlane lub usługi, jeżeli są już znani.
13.12. Wykonawca będzie zobowiązany do zawiadamiania zamawiającego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacji, o których mowa w pkt 13.11., w trakcie realizacji zamówienia, a
także przekaże wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
14. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (W TYM SPÓŁKI CYWILNE)
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:
- 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
15. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
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
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niekompletne 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.
15.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych.
15.4. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie zamawiającego. Dokumenty
te powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
15.5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia.

14

15.6. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
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 pkt 15.1. SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.
15.7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
15.8. Jeżeli wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne
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.
15.9. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie podmiotowych środków dowodowych nie może
służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.
15.10. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
podmiotowych środków dowodowych.
15.11. Jeżeli złożone przez wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu
informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o
przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
15.12. Oświadczenia o których mowa w pkt 15.1. SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
15.13. Podmiotowe środki dowodowe 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 2021 r. poz.
2070 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
15.14. Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się:
15.14.1. w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez
upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się ten
dokument elektroniczny;
15.14.2. w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej przez
upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
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w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy
rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w
postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie,
bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
15.14.3. w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się je w postaci elektronicznej i
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
15.14.4. w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
podmiot udostępniający zasoby a sporządzono je jako dokument w postaci
papierowej i opatrzono własnoręcznym podpisem - przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy
rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w
postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie,
bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
15.15. 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.
15.16. Oświadczenia wskazane w pkt 15.1. i podmiotowe środki dowodowe przekazuje się środkiem
komunikacji elektronicznej wskazanym w rozdziale 2 SWZ.
15.17. W przypadku, gdy oświadczenia o których mowa w pkt 15.1. SWZ lub podmiotowe środki
dowodowe 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 z późn. zm.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
15.18. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z
tłumaczeniem na język polski.
15.19. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
15.19.1. są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i
powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
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15.19.2.
15.19.3.
15.19.4.

lub na informatycznym nośniku danych;
umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą
wydruku;
zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i
kontekstu zapisanych informacji.

16. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY,
W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95
16.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia: Wszystkie czynności związane z świadczeniem przedmiotowych usług.
Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do realizacji określonych czynności w
zakresie realizacji zamówienia tj. wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie
przyjmowania, przemieszczania doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich oraz ich
ewentualnych zwrotów, przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
16.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie
1 czynności. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym
niż 14 dni jest zobowiązany przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
nie więcej niż 5 osób losowo wybranych przez Zamawiającego podczas jednej kontroli.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
16.2.1.
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
16.2.2.
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,
16.2.3.
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
16.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 16.1. czynności w
trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w
terminie nie krótszym niż 14 dni jest zobowiązany przedstawić dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, nie więcej niż 5 osób losowo wybranych przez Zamawiającego
podczas jednej kontroli:
16.3.1.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
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dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,
 rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
16.3.2.
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników itp.). Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
16.3.3.
zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
16.3.4.
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
16.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 16.1. czynności zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w
wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie
jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 16.1. czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
18. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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19. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w art.
255 ustawy Pzp.
20. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
20.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy stanowią załącznik nr 5 do SWZ.
20.2. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia
publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i
wymagania zawarte w SWZ, oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
20.3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie
Wykonawcy.
20.4. Zamawiający przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:
20.4.1.
zmiana obowiązującej stawki VAT lub wprowadzenie stawki VAT – jeśli zmiana
stawki VAT lub jej wprowadzenie będzie powodować zwiększenie kosztów
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku
zapłaconego przez Wykonawcę,
20.4.2.
wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi
okolicznościami: siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy,
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
zmiany danych teleadresowych, zmiana osób uprawnionych do reprezentowania
Zamawiającego,
20.4.3.
zmiana terminu realizacji umowy z uwagi na przekroczenie kwoty przeznaczonej
na jej finansowanie.
21. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
21.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże wszystkim
Wykonawcom informacje określone w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp.
21.2. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
21.3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 59 ustawy Pzp może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
21.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
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dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
21.5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
warunkach określonych w ustawie Pzp (o ile jest wymagane).
21.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zgodnie z art. 263 ustawy Pzp
może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
21.7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w
art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY
22.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy Pzp.
22.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
22.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej
wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o
konkursie 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.
22.4. Odwołanie przysługuje na:
22.4.1.
niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
22.4.2.
zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
22.4.3.
zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego
obowiązany.
22.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 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. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio
odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
22.6. Terminy wnoszenia odwołań:
22.6.1.
Odwołanie wnosi się w terminie:
22.6.1.1.
5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
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przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
22.6.1.2.
10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 22.6.1.1.
22.6.1.3.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie
o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów
zamówienia na stronie internetowej.
22.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 22.6.1.1.-3. wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
22.8. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub
nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub
umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
22.8.1.
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
wyniku postępowania
22.8.2.
miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
22.8.2.1.
nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
wyniku postępowania albo
22.8.2.2.
zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o
wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z
wolnej ręki.
22.9. Odwołanie zawiera:
22.9.1.
imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu
oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko
przedstawiciela (przedstawicieli);
22.9.2.
nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej
zamawiającego;
22.9.3.
numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub
NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego
posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;
22.9.4.
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w
innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą
fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji,
jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
22.9.5.
określenie przedmiotu zamówienia;
22.9.6.
wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej;
22.9.7.
wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się
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niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie
ustawy;
22.9.8.
zwięzłe przedstawienie zarzutów;
22.9.9.
żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
22.9.10. wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie
odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
22.9.11. podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
22.9.12. wykaz załączników.
22.10. Do odwołania dołącza się:
22.10.1. dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
22.10.2. dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;
22.10.3. dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.
22.11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień
publicznych.
23. INFORMACJE DODATKOWE
23.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
23.2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
23.3. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
23.4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
Pzp.
23.5. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia
przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131
ust. 2 ustawy Pzp.
23.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą w walutach
obcych.
23.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
23.8. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
23.9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
23.10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.
23.11. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w
art. 93 ustawy Pzp.
24. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, INNE INFORMACJE
24.1. 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
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24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.
24.8.

24.9.

Police, tel. 91 431 18 30, (dalej jako „Administrator”).
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.).
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.
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.
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.
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).
W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
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.
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: email: iod@police.pl; tel. 91 4311825.
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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).
25. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ
Integralną częścią SWZ są następujące załączniki:
1. Załącznik nr 1 – szczegółowy opis zamówienia;
2. Załącznik nr 2 – formularz oferty;
3. Załącznik nr 3 – formularz asortymentowo-cenowy;
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie o ilości placówek pocztowych
5. Załącznik nr 5 – wzór umowy
6. Załącznik nr 6a – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania;
7. Załącznik nr 6b – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
8. Załącznik nr 7 – wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (jeżeli dotyczy);
9. Załącznik nr 8 – wzór zobowiązania (jeżeli dotyczy);
10. Załącznik nr 9 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
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