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ZATWIERDZAM
Kierownik Zamawiającego
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Warszawa, dnia 03.12.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

„Świadczenie usług pocztowych”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
adres:
NARODOWE CENTRUM

Osoba upoważniona do kontaktów :

BADAŃ I ROZWOJU

Bartosz Dziadecki

w WARSZAWIE

przetargi@ncbr.gov.pl

ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa

fax: +48 22 201 34 08

www.ncbr.gov.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej uPzp.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju w Warszawie.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.5. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
64110000-0

usługi pocztowe
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64112000-4

usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1

usługi pocztowe dotyczące paczek

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia – miesięcy 36 od dnia zawarcia Umowy.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

SPOSOBU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–4 uPzp, oraz nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 uPzp, co potwierdzą przez złożenie:
5.1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku
z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 uPzp (pkt 6.1.3. SIWZ),
5.1.2. oświadczenia

o

braku

podstaw

do

wykluczenia

z

postępowania

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp (pkt 6.1.4. SIWZ),
5.1.3. dokumentów wymaganych w pkt 6.1.5. - 6.1.7. SIWZ, spełniających wymogi
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz.
231), zwanego dalej Rozporządzeniem.
5.2. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 1 uPzp (posiadanie uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności), Wykonawcy winni wykazać że
posiadają uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do
rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529)
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
wymienione w pkt. 6.1.3. SIWZ oraz dokument, o którym mowa w pkt. 6.1.6. SIWZ. W
przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia
zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2. SIWZ spełni jeden z nich lub
Wykonawcy spełnią go łącznie.
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Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.3. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 uPzp (posiadanie wiedzy
i doświadczenia), Wykonawcy winni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji
zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa
w art. 26 ust. 2b uPzp, w postaci należytego wykonania\wykonywania, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwóch usług, z których każda polegała (a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych polega) na świadczeniu usług pocztowych
w

zakresie

przyjmowania,

przemieszczania

i

doręczania

przesyłek

o wartości minimum 90 000,00 zł brutto, nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy.
Wykonawca może wykazać, zgodnie ze swoim wyborem, usługę wykonaną lub/i
wykonywaną przy czym:
- pod pojęciem usługi wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną (zakończoną)
- pod pojęciem usługi wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji
(usługę aktualnie wykonywaną) i wykazać, że jej już zrealizowana część trwała co
najmniej 12 miesięcy i miała wartość co najmniej 90 000,00 zł brutto.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów w celu osiągnięcia
minimalnych wymogów Zamawiającego.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
wymienione w pkt. 6.1.3. SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.7. SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego
podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b uPzp, oprócz oświadczenia, wymienionego
w pkt. 6.1.3. SIWZ, dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt
6.2. SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenia zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.3. SIWZ spełni jeden
z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
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6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu
następujące dokumenty:
6.1.1. Formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) – do wykorzystania wzór (druk),
stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. W przypadku nie korzystania
z ww. druku, oferta musi zawierać wszelkie zobowiązania Wykonawcy dotyczące
realizacji zamówienia (w szczególności odnoszące się do ceny, okresu realizacji,
warunków płatności, akceptacji Wzoru umowy, określenia części zamówienia,
którą Wykonawca powierzy podwykonawcy).
6.1.2. Formularz cenowy (wypełniony i podpisany) – do wykorzystania wzór (druk),
stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ.
6.1.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku
z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, w tym warunków opisanych w pkt 5.2. i 5.3. SIWZ
(wypełnione i podpisane) – do wykorzystania wzór (druk) stanowiący Załącznik
Nr 4 do SIWZ.
6.1.4. Oświadczenie

o

braku

podstaw

do

wykluczenia

z

postępowania

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp (wypełnione
i podpisane) – do wykorzystania wzór (druk) stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ.
6.1.5. Aktualny1 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub

ewidencji,

w

celu

wykazania

braku

podstaw

do

wykluczenia

w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
6.1.6. Aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz U.z 2012 r. poz.1529 ).
6.1.7. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia, z podaniem wartości, przedmiotu usług, terminu usług, nazwy
1

Za aktualny uważa się dokument, w którym, w zakresie objętych nim faktów, utrzymują się okoliczności nim
potwierdzone, ważny na dzień wyznaczony jako termin składania ofert.
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podmiotu na rzecz, którego była / jest świadczona usługa wraz z dowodami
(np. referencje, rekomendacje) potwierdzającymi należyte ich wykonanie.
Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy
Załącznik Nr 7 do SIWZ.
6.1.8. Oryginał pełnomocnictwa albo kopia uwierzytelniona notarialnie lub
poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e)
do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w
odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy) – w przypadku podpisywania oferty przez
pełnomocnika. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem
treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże
pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno
wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki
cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 uPzp, zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez
osobę/osoby

uprawnioną(-e)

do

jego

udzielenia

tj.

zgodnie

z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki
cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika
zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy
konsorcjum.
6.1.9. W przypadku, gdy Wykonawcy należą do grupy kapitałowej1, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp, winni oni przedłożyć listę podmiotów należących
do

tej

o

braku

samej

grupy

przynależności

kapitałowej
do

grupy

albo

oświadczenie

kapitałowej

(do

(informację)
ewentualnego

Zgodnie z treścią art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) poprzez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców,
którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę
1
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wykorzystania służy wzór oświadczenia w zakresie określonym w art. 26
ust. 2d uPzp, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ).
6.2. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego
podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b uPzp, dodatkowo winni oni przedłożyć
dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do udziału w
realizacji zamówienia i oddania do dyspozycji Wykonawcy wymaganej wiedzy i
doświadczenia oraz dokumenty określone w pkt. 6.1.7. SIWZ dotyczące tego
podmiotu.
6.3. W przypadku, gdy Zamawiający przedłuży termin składania ofert na warunkach
dopuszczonych ustawy Pzp, aktualność dokumentu wymaganego w pkt 6.1.5. SIWZ oraz
aktualność wykonanych/wykonywanych usług wpisywanych do wykazu, o którym mowa
w pkt 6.1.7. SIWZ będzie oceniana za każdym razem w stosunku do nowego terminu
składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
6.4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika (pkt 6.1.8. SIWZ). Dokument wymieniony w pkt 6.1.5.
SIWZ powinien dotyczyć każdego z Wykonawców. Oświadczenie, o którym mowa w
pkt 6.1.3. i 6.1.4. SIWZ może zostać skutecznie złożone albo przez każdego
z Wykonawców indywidualnie, albo przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika
Wykonawców o ile z jego treści wynika, że zostało złożone w imieniu każdego
z Wykonawców. Dopuszczalne jest także złożenie kopii oświadczenia przez
poszczególnych Wykonawców, podpisanej również przez pełnomocnika. Z uwagi na
oryginalny (pisemny) podpis pełnomocnika, Zamawiający będzie traktował takie
oświadczenie na prawach oryginału, pod warunkiem, że z treści dokumentu nie będzie
wynikało, iż podpis pełnomocnika został złożony w celu potwierdzenia za zgodność
z oryginałem. Forma wymaganych dokumentów uregulowana jest w pkt 10.5. SIWZ.
6.5.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio do przepisów Rozporządzenia, zamiast
dokumentu wymienionych w pkt 6.1.5. SIWZ składa dokument lub dokumenty
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wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6.6.Dokument, o którym mowa w pkt 6.5. SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.7.Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt
6.5. SIWZ, Wykonawca zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie,
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed
notariuszem. Oświadczenie winno być sporządzone z zachowaniem terminów jak dla
dokumentu wymienionego w pkt 6.5. SIWZ
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą
poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W przypadku przekazywania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdzić fakt jej otrzymania. Zamawiający preferuje komunikację za pomocą
poczty elektronicznej od komunikacji przy użyciu faksu. Przy komunikowaniu się
przy pomocy poczty elektronicznej konieczne jest wysyłanie podpisanych zgodnie z
10.6. SIWZ skanów pism.
7.2. Wykonawca może na piśmie, faksem lub w formie elektronicznej zwrócić się do
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie
udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert - pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
w/w wniosków.
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7.3. Pytania należy przesyłać pisemnie na adres Zamawiającego, faksem na numer
/+48 22/ 20-13-408 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl.
W temacie pisma należy podać tytuł przetargu.
7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści
na stronie internetowej Zamawiającego.
7.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.
7.6. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie
niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
7.7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
7.8. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację
na stronie internetowej Zamawiającego.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1.Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
8.2. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu
terminu składania ofert.
9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2
uPzp).
9.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą.
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10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
10.1. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być
przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oferty w postaci elektronicznej.
10.2. Ofertę, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku
z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp, a także wykaz
usług zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.
10.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego
(Załącznik Nr 2) i Formularza cenowego (Załącznik Nr 3), zobowiązany jest złożyć ofertę
w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca
nie skorzysta z załączonych druków (Załącznik Nr 4, 5, 6 oraz 7 do SIWZ), treść
składanych oświadczeń oraz wykazu usług powinna potwierdzać spełnianie warunków
udziału obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
10.4. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko
jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w pkt 14 SIWZ.
10.5. Formularz ofertowy, formularz cenowy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, zobowiązanie podmiotu, o którym
mowa w których mowa w pkt 6.2. SIWZ oraz lista podmiotów, o której mowa z pkt 6.1.9.
SIWZ muszą być złożone w formie oryginału. Forma dokumentu pełnomocnictwa
uregulowana jest w punkcie 6.1.8. SIWZ. Pozostałe dokumenty spośród wymienionych
w pkt 6 SIWZ mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 10.7. SIWZ.
10.6. Formularz ofertowy, Formularz cenowy, oświadczenia określone w pkt 6.1.3. i 6.1.4.
SIWZ, wykaz usług, a także lista podmiotów, o której mowa z pkt 6.1.9. SIWZ muszą
być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn.
zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą(-ce) stosowne
pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.1.8. SIWZ.
10.7. Kserokopie dokumentów, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub osobę uprawnioną do takich czynności na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt 6.1.8. SIWZ. W przypadku Wykonawców
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wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
o których mowa w art. 26 ust. 2b uPzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy

lub

tych

podmiotów

są

poświadczane

za

zgodność

z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. By cel poświadczenia nie budził
wątpliwości prosimy o następującą formułę na dokumencie „ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM” na każdej zapisanej stronie bądź formułę „Poświadczam za zgodność
z oryginałem strony od …. do ….” oraz podpis(-y) osoby/osób upoważnionej(-ych) do
reprezentacji Wykonawcy. Powyższe nie odnosi się do poświadczeń notarialnych.
10.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
10.9. 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. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
Uwaga
Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie,
że zastrzeżona informacja ma wtedy charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia
łącznie trzy warunki:
 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub
posiada wartość gospodarczą,
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub
osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej
posiadaniem,
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą
tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym
osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje
powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie
dowiedzieć.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
10.9.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp,
10.9.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
10.9.3. cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty.

11. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób
zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
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terminu składania ofert. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego,
nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na świadczenie usług
pocztowych” nr sprawy 48/13/PN oraz
„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 11.12.2013 r. GODZ. 14:00”.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie
określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. W przypadku składania oferty za pośrednictwem
firmy kurierskiej zewnętrzne opakowanie oferty (np. firmowa koperta firmy kurierskiej)
winno być również oznaczone w sposób umożliwiający przyporządkowanie oferty do
niniejszego postępowania, tj. co najmniej nazwą lub numerem postępowania.
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Termin składania ofert upływa dnia 11.12.2013 r. o godz. 13:00. Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 11.12.2013 r.
o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 237 piętro 2.
12.3. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 uPzp może przed upływem terminu do składania
ofert zmienić lub wycofać ofertę.
12.4. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia
Zamawiającego pisemnie.
12.5. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem
składania ofert), zgodnie z opisem podanym w pkt. 11 oznaczając dodatkowo: „ZMIANA
OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
12.6. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego
wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
12.7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie
(art. 84 ust. 2 uPzp).

13. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
13.1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
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13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
13.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców,
informacje dotyczące ceny oraz inne informacje określone w art. 86 ust. 4 uPzp.
13.4. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
13.5. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie
z kryterium oceny ofert określonym w punkcie 16 niniejszej SIWZ.
13.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w uPzp oraz w SIWZ i uzyska największą liczbę punktów
zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
14.1. Całkowita cena oferty brutto, jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia (w tym, podatek VAT, ewentualne upusty i rabaty).
14.2. Cenę oferty oraz wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku w złotych polskich (PLN).
14.3. Cena nie podlega waloryzacji w okresie realizacji umowy. Zamianie nie podlega również
cena jednostkowa.
14.4. Całkowita cena oferty wynikać będzie z wyliczenia zawartego w Formularzu cenowym i
winna zostać przeniesiona do Formularza ofertowego.
14.5. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności
przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać również stawkę
podatku VAT w %
14.6. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający
nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT.

15.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE
ROZLICZENIA
MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCĄ
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15.1. W

związku

z

wykonaniem

umowy

w

sprawie

zamówienia

publicznego

w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń
z Wykonawcą w walutach obcych.
15.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych
polskich.
16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
16.1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, oraz
odpowiadająca mu waga jest następująca:
 cena: 100 %
16.2.Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując
zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów,
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
16.3. Punkty za kryterium cena zostaną przyznane każdej z ofert wg wzoru:

Cena brutto oferty najtanszej
× 100 = liczba punktów
Cena brutto oferty badanej
Punkty w kryterium ,,cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
16.4. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu.
16.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
16.7.1. jest niezgodna z ustawą;
16.7.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 uPzp;
16.7.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
16.7.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
16.7.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
16.7.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
16.7.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp;
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16.7.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
17. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
17.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
17.1.1. oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki
dotyczące wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd
gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd
rzeczowy np.: 31 kwietnia 2010 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i
słownie.
17.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach,
np.: błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania,
odejmowania, mnożenia i dzielenia;
17.1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.
17.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
18.1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został
określony w niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
18.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
18.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający powiadomi

Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
18.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano
oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli
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oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację;
18.3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
18.3.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy nie
będzie krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
18.5. Zawarcie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 18.4. może nastąpić
w przypadku, gdy:
18.5.1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko
jedna oferta (art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp);
18.5.2. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty
oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy (art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Pzp).
18.6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje
dotyczące wskazania osób podpisujących umowę oraz osoby upoważnione do kontaktów
w sprawach realizacji umowy;
18.7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed
podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
18.8. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem lub drogą mailową.
18.9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
18.10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
18.11. Strony ustalą sposób przekazania po podpisaniu Umowy dokumentacji wymaganej od
Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
18.12. Strony ustalą liczbę egzemplarzy, w jakich ma być sporządzona Umowa.
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18.13. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

19. WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

19.1. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
20. ISTOTNE

DLA

STRON

POSTANOWIENIA,

KTÓRE

ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
20.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte w Istotnych postanowieniach umowy
stanowiących Załącznik Nr 8 SIWZ.
20.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych
w Istotnych postanowieniach umowy.
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp dla trybu przetargu nieograniczonego
o wartości nieprzekraczającej 130 000 euro.

22. INNE INFORMACJE
22.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca ma
obowiązek (zgodnie z art. 36 ust. 4 uPzp) zawrzeć w ofercie informacje dotyczące
podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca
nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
22.2. Nie przewiduje się:
22.2.1. zawarcia umowy ramowej;
22.2.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
22.2.3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
22.2.4. udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
uPzp;
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23. POSTANOWIENIA
DOTYCZĄCE
JAWNOŚCI
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PROTOKOŁU

23.1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, załączniki do protokołu udostępnia się
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania, z tym
że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
23.2. Ujawnienie treści protokołu i załączników, odbywać się będzie wg poniższych zasad:
23.2.1. udostępnienie zainteresowanym w/w dokumentów będzie możliwe po złożeniu
wniosku, w którym należy podać informację o żądanym zakresie i formie
udostępnienia dokumentów (forma pisemna lub faks lub mail);
23.2.2. Zamawiający wyznacza termin udostępnienia dokumentów;
23.2.3. udostępnienie dokumentów może odbywać się tylko w siedzibie Zamawiającego
w godzinach urzędowania.
23.3. Nie ujawnia się 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.
Wykaz Załączników do niniejszego SIWZ:
1. Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 3 – Formularz cenowy
4. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp
5. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 24 ust. 1 uPzp
6. Załącznik Nr 6 – Oświadczenie w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d uPzp
7. Załącznik Nr 7 – Wykaz należycie wykonanych usług
8. Załącznik Nr 8 – Istotne postanowienia umowy
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz
ich zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z 23 listopada 2012 roku (Dz. U. z
2012 r., poz.1529 z późn. zm.)..
2. Przez przesyłki listowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się:
2.1. do 2000 g (Gabaryt A i B):
2.1.1. zwykłe – przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej
kategorii,;
2.1.2. zwykłe priorytetowe – przesyłka nierejestrowana listowa najszybszej
kategorii;
2.1.3. zwykłe – przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii,
polecone – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową przemieszczaną i
doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub
uszkodzeniem
2.1.4. polecone priorytetowe – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii;
2.1.5. polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka przyjęta za
potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru;
2.1.6. polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) –
przesyłka najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i
doręczona za pokwitowaniem odbioru;
2.1.7. z zadeklarowaną wartością– przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek
zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości
wartości przesyłki podanej przez nadawcę.
Gabaryt A - przesyłka o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140mm,
maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20 mm, szerokość
230mm, długości 325 mm, (+- 2 mm).
Gabaryt B:
minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość
325 mm lub szerokość 230 mm,
maksimum – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm,
przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.
3. Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki pocztowe do
30 000 g (Gabaryt A i B) – paczki krajowe; do 20 000 g (Gabaryt A i B) – paczki
zagraniczne (w szczególności Europa, Ameryka Północna, Afryka, Ameryka Południowa,
Ameryka Środkowa, Azja, Australia i Oceania),
3.1. zwykłe – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii;
3.2. priorytetowe – paczki rejestrowane najszybszej kategorii;
3.3. ze zwrotnym poświadczeniem odbioru;
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3.4. paczka z zadeklarowaną wartością – paczka rejestrowana, za której utratę, ubytek
zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości
przesyłki podanej przez nadawcę.
Gabaryt A – przesyłka o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140mm,
maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokości
500 mm, wysokości 300 mm.
Gabaryt B:
minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub długość 500 mm
lub wysokość 300 mm,
maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż
długość - 30000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.
3.5. nadawane na warunkach szczególnych – w przypadkach gdy przesyłka wymaga
szczególnej ostrożności
4. Usługi pocztowe będące przedmiotem zamówienia świadczone będą na rzecz Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie dla lokalizacji ul. Nowogrodzka 47a, 00-695
Warszawa.
5. Wykonawca zobowiązany jest do:
5.1. odbioru raz dziennie przesyłek przygotowanych do wyekspediowania oraz zwrotów,
z Kancelarii Ogólnej NCBR, zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego w Warszawie
przy ul. Nowogrodzkiej 47a, od poniedziałku do piątku w godzinach między 14.0016.00. Odbioru dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po
okazaniu upoważnienia. Odbiór przesyłek przygotowanych do wyekspediowania
będzie każdorazowo dokumentowany przez Wykonawcę pieczęcią, podpisem i datą w
pocztowej książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu
ilościowym przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych (dla przesyłek
zwykłych).
Lub
5.2. umożliwienia nadania przesyłek przez upoważnionych pracowników Zamawiającego
co najmniej jeden raz dziennie w dni robocze w godz. 8:15-16:15 w jednostce
Wykonawcy zlokalizowanej nie dalej niż 1000 m od siedziby Zamawiającego o której
mowa w pkt 4.
6. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce nazwy
odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej),
określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet czy ze zwrotnym poświadczeniem
odbioru – ZPO) oraz umieszczania na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki
nadruku (pieczątki) określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego oraz oznaczenie
potwierdzające wniesienie opłaty za usługę.
7. Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania przesyłek oraz sporządzania
zestawień dla przesyłek.
8. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez
co należy rozumieć także przekazywanie przesyłek pocztowych ułożonych stroną adresową
w tym samym kierunku oraz:
a) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej
w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w
celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie
nadania danej partii przesyłek,
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b) dla przesyłek zwykłych – zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych kategorii
wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których
oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia
stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek.
9. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie
umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z
adresem przeznaczenia.
10. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio
zabezpieczona (zaklejona lub zalakowana). Opakowanie paczki powinno stanowić
zabezpieczenie przed dostępem do zawartości oraz aby uniemożliwiało uszkodzenie
przesyłki w czasie przemieszczania.
11. Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu operatorowi, a kosztami realizacji obciążyć
Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w
wyznaczonym dniu i czasie.
12. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich
odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego.
13. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata
„potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później
jednak, niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia adresatowi.
14. Od Wykonawcy wymaga się także:
14.1. dostarczania przesyłek do adresatów w oryginalnych opakowaniach przekazanych
przez Zamawiającego;
14.2. dostarczania przesyłek nadawanych przez Zamawiającego do każdego miejsca w
kraju i za granicą.
15. Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) oraz rejestrowanych- w
przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie
o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać
przesyłkę w terminie 7 kolejnych dni, licząc od dnia następnego po dniu zostawienia
zawiadomienia u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w w/w terminie
Wykonawca sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru w terminie
kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana jest
Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nieodebrania przez adresata, zgodnie ze
stosowanym odpowiednio Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29
kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora
wyznaczonego (Dz. U. poz. 545 ze zm.).
16. Wykaz ilości przesyłek stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy. Podane w
formularzu cenowym szacunkowe ilości przesyłek sporządzone zostały w oparciu o dane z
ostatnich 12 miesięcy i służą jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości przedmiotu
zamówienia.
17. Opłaty za przesyłki nie uwzględnione w załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy,
naliczane będą według aktualnego (na dzień nadania przesyłki) cennika Wykonawcy.
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Załącznik Nr 2

__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
.......................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
.......................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………
NR FAKSU

E-MAIL

………………...……………

..........................................

NIP

REGON

.......................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Oferta na świadczenie usług pocztowych
Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ,
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług
pocztowych, zobowiązuję/emy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia i wzorem umowy w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ za
cenę:
Całkowita

cena

oferty

brutto

wynosi

________

zł

brutto*,

/słownie:

___________________________ brutto/
* Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z

realizacją

zamówienia

(w

tym

m.in.

ewentualne

i wynika z wyliczenia zawartego w Formularzu cenowym.

upusty

i

rabaty)
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Oświadczamy, że:
1.

Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SIWZ oraz załączników będących integralną
częścią SIWZ.

2.

Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną
częścią SIWZ.

3.

Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną
częścią SIWZ.

4.

Akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia
podany przez Zamawiającego.

5.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.

6. Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia
w zakresie2 ………………………………………………………………………………….
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), po zawarciu stosownej umowy.
7. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
8. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące
dokumenty:
1. …………………………………….
2. ......................................................
3. .......................................................

…………………………………
miejscowość, data

……………………………….
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

2

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku braku
miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części
prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub skreślić.
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Załącznik Nr 3
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY

świadczenie usług pocztowych

Lp.

Rodzaj przesyłki

Waga przesyłki

Przewidywana
ilość w okresie
obowiązywania
umowy

Cena
jednostkowa
brutto

Cena brutto
(DxE)

A

B

C

D

E

F

1.

Przesyłki nierejestrowane
nie będące przesyłkami
najszybszej kategorii w
obrocie krajowym
(ekonomiczne)

do 50 g. gabaryt A

6000

do 50 g. gabaryt B

2000

ponad 50 g. do 100 g. gabaryt A

3000

ponad 50 g. do 100 g. gabaryt B

1000

ponad 100 g. do 200 g. gabaryt A

3000

ponad 100 g. do 200 g. gabaryt B

1000

ponad 200 g. do 350 g. gabaryt A

2500

ponad 200 g. do 350 g. gabaryt B

1000

ponad 350 g. do 500 g. gabaryt A

2000

ponad 350 g. do 500 g. gabaryt B

500

ponad 500 g. do 1000 g. gabaryt A

2000
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2.

3.

Przesyłki nierejestrowane
najszybszej kategorii w
obrocie krajowym
(priorytetowe)

Przesyłki rejestrowane nie
będące przesyłkami
najszybszej kategorii w
obrocie krajowym
(ekonomiczne polecone)

ponad 500 g. do 1000 g. gabaryt B

500

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A

2000

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B

500

do 50 g. gabaryt A

1000

do 50 g. gabaryt B

200

ponad 50 g. do 100 g. gabaryt A

800

ponad 50 g. do 100 g. gabaryt B

150

ponad 100 g. do 200 g. gabaryt A

100

ponad 100 g. do 200 g. gabaryt B

50

ponad 200 g. do 350 g. gabaryt A

100

ponad 200 g. do 350 g. gabaryt B

50

ponad 350 g. do 500 g. gabaryt A

150

ponad 350 g. do 500 g. gabaryt B

50

ponad 500 g. do 1000 g. gabaryt A

150

ponad 500 g. do 1000 g. gabaryt B

50

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A

150

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B

50

do 50 g. gabaryt A

15000

do 50 g. gabaryt B

5000

ponad 50 g. do 100 g. gabaryt A

8000

ponad 50 g. do 100 g. gabaryt B

1500

ponad 100 g. do 200 g. gabaryt A

5000

ponad 100 g. do 200 g. gabaryt B

1500
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4.

5.

Przesyłki rejestrowane
najszybszej kategorii w
obrocie krajowym
(priorytetowe polecone)

ponad 200 g. do 350 g. gabaryt A

5000

ponad 200 g. do 350 g. gabaryt B

1500

ponad 350 g. do 500 g. gabaryt A

1500

ponad 350 g. do 500 g. gabaryt B

600

ponad 500 g. do 1000 g. gabaryt A

1500

ponad 500 g. do 1000 g. gabaryt B

600

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A

1500

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B

600

do 50 g. gabaryt A

1000

do 50 g. gabaryt B

500

ponad 50 g. do 100 g. gabaryt A

1500

ponad 50 g. do 100 g. gabaryt B

500

ponad 100 g. do 200 g. gabaryt A

300

ponad 100 g. do 200 g. gabaryt B

150

ponad 200 g. do 350 g. gabaryt A

300

ponad 200 g. do 350 g. gabaryt B

150

ponad 350 g. do 500 g. gabaryt A

200

ponad 350 g. do 500 g. gabaryt B

50

ponad 500 g. do 1000 g. gabaryt A

200

ponad 500 g. do 1000 g. gabaryt B

50

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A

200

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B

50

do 50 g.

200
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Przesyłki rejestrowane
najszybszej kategorii w
obrocie zagranicznym
obszar Europy
(priorytetowe polecone)

6.

7.

8.

9.

Przesyłki rejestrowane
najszybszej kategorii w
obrocie zagranicznym poza
obszarem Europy
(priorytetowe polecone)

Paczki rejestrowane nie
będące paczkami
najszybszej kategorii w
obrocie krajowym
(ekonomiczne) paczka
pocztowa

Paczki rejestrowane nie
będące paczkami
najszybszej kategorii w
obrocie krajowym
(ekonomiczne)
Paczki rejestrowane
najszybszej kategorii w
obrocie krajowym

ponad 50 g. do 100 g.

100

ponad 100 g. do 200 g.

50

ponad 200 g. do 350 g.

100

ponad 350 g. do 500 g.

50

ponad 500 g. do 1000 g.

50

ponad 1000 g. do 2000 g.

50

do 50 g.

50

ponad 50 g. do 100 g.

50

ponad 100 g. do 200 g.

50

ponad 200 g. do 350 g.

50

ponad 350 g. do 500 g.

50

ponad 500 g. do 1000 g.

50

ponad 1000 g. do 2000 g.

50

od 2 kg do 5 kg gabaryt A

100

od 2 kg do 5 kg gabaryt B

150

od 5 kg do 10 kg gabaryt A

150

od 5 kg do 10 kg gabaryt B

100

od 5 kd do 20 kg gabarytowa

50

od 5 kd do 20 kg ponadgabarytowa

50

od 20 kg do 30 kg gabarytowa

50

od 20 kg do 30 kg ponadgabarytowa

50

od 2 kg do 5 kg gabaryt A

150

od 2 kg do 5 kg gabaryt B

150
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(priorytetowe) paczka
pocztowa

10.

11.

12.
13.

14.

Paczki rejestrowane
najszybszej kategorii w
obrocie krajowym
(priorytetowe)

Paczki rejestrowane
najszybszej kategorii w
obrocie zagranicznym
obszar Europy
(priorytetowe)

od 5 kg do 10 kg gabaryt A

150

od 5 kg do 10 kg gabaryt B

150

od 5 kd do 20 kg gabarytowa

30

od 5 kd do 20 kg ponadgabarytowa

30

od 20 kg do 30 kg gabarytowa

30

od 20 kg do 30 kg ponadgabarytowa

30

do 5 kg

50

od 5 kg do 10 kg

50

od 10 kg do 15 kg

50

Usługa „za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru” w
obrocie krajowym

usługa

45000

Usługa „ za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru” w
obrocie zagranicznym

usługa

500

CENA BRUTTO OFERTY (suma pozycji z kolumny F)

Pozycja Razem wartość brutto z kolumny F musi być zgodna z ceną ofertową brutto podaną w formularzu ofertowym. Należy podać ceny
uwzględniające ewentualne rabaty
……………………….
miejscowość, data

………………………………..
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa

Tel. (+48 22) 24 42 858
Fax. (+48 22) 20 13 408
sekretariat@ncbir.gov.pl

Załącznik Nr 4
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług
pocztowych oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadania wiedzy i doświadczenia3 ………………………………………………………………,
 dysponowania

odpowiednim

potencjałem

technicznym

oraz

osobami

zdolnymi

do wykonania zamówienia,
 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
…………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

3

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, w wykropkowanym polu zaleca się wpisanie sentencji
„będę(będziemy) dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia i na potwierdzenie przedstawiam(-my)
odpowiednie
dokumenty określone w pkt 6.2. SIWZ dot. tego podmiotu”.
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Załącznik Nr 4
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na świadczenie usług pocztowych
oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

…………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 5
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE 4
w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej „uPzp”

Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:

nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp
należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp i w załączeniu
przekładam stosowną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

....................................................................................
podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

4

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony
cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2
Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
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Załącznik Nr 6
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
Dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 5.3. SIWZ.5
Wymaganie Zamawiającego – należyte wykonanie\wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie, co najmniej dwóch usług, z których każda polegała (a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych polega) na świadczeniu usług pocztowych w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek o wartości minimum 90 000,00 zł brutto,
nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy.
Lp.

5

Wykonana usługa

W tabeli należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnia
odpowiednie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Do każdej wskazanej w wykazie usługi należy
dołączyć dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie. W przypadku usług wykonanych
(zakończonych), Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument, który powinien być wystawiony
po zakończeniu świadczenia usługi. Wykonawca nie może legitymować się poprawnością wykonania usługi,
o której mowa powyżej poprzez załączenie do oferty referencji z czasu jeszcze trwającej usługi. W przypadku
Wykonawców występujących wspólnie warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.
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Nazwa zamówienia
oraz krótki opis

Wartość usługi

1.

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Data wykonania
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
wskazanej usługi)
Odbiorca (podmiot,
który zlecał
wykonanie usługi)

…………….………………………….………………
…………….………………………….……………. (nazwa i adres)

Nazwa zamówienia
oraz krótki opis

Wartość usługi

2.

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Data wykonania
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
wskazanej usługi)
Odbiorca (podmiot,
który zlecał
wykonanie usługi)

…………….………………………….………………
…………….………………………….……………. (nazwa i adres)

..............................., dn. .........................

...............................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)
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Załącznik Nr 8 do SIWZ

Istotne Postanowienia umowy nr 48/13/PN
Umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie
z

ustawą

z

dnia

29

stycznia

2004

r.

–

Prawo

zamówień

publicznych

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
§1
1. Przedmiotem

umowy

jest

świadczenie

usług

pocztowych

w

obrocie

krajowym

i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych
i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1529), zwane dalej łącznie „Usługami pocztowymi”, na potrzeby
Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, zwany dalej „SOPU”, stanowi Załącznik nr 1 umowy.
§2
Wykonawca oświadcza, że posiada wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe (Dz U.z 2012 r. poz.1529 ) lub oświadczenie o ustawowym zwolnieniu z uzyskania w/w
zezwolenia.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia jej podpisania, z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. Umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku, gdy Zamawiający wykorzysta
całkowicie maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację Usług pocztowych, o której mowa w
§ 6 ust. 1 umowy.
3. Odpowiedzialność za kontrolę stopnia wykorzystania kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy
ponosi Zamawiający. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o spodziewanym terminie
przekroczenia kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy i wcześniejszym zakończeniu umowy.

§4
Wykonawca zobowiązany jest świadczyć Usługi pocztowe zgodnie z zasadami określonymi w
niniejszej umowie oraz w SOPU.
§5
Usługi pocztowe, realizowane będą na zasadach określonych w:
1) Ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529);
2) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji
powszechnej

usługi

pocztowej

w

zakresie

przesyłki

rejestrowanej

i przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 183, poz. 1795 ze zm.);
3) Międzynarodowych przepisach pocztowych: Ratyfikowana umowa międzynarodowa
ogłoszona w dniu 8 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 206, poz. 1494), Regulamin Poczty
Listowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 108, poz. 744), Regulamin dotyczący paczek pocztowych (Dz.
U.

z

2007

r.

Nr

108,

poz.

745)

w

przypadku

usług

pocztowych

w obrocie zagranicznym.
§6
1. Maksymalne wynagrodzenie, przeznaczone na realizację Usług pocztowych, nie może
przekroczyć kwoty............................... zł brutto (słownie:.............................................. zł).
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2. Podstawą obliczania wynagrodzenia Wykonawcy za przesyłki doręczone lub zwrócone w
miesięcznym okresie rozliczeniowym będą stawki zawarte w Formularzu cenowym Wykonawcy
z dnia .............. 2013 roku, którego kopia stanowi Załącznik nr 2 do umowy lub w przypadku
usług nie zawartych w Formularzu cenowym, zgodnie z cennikami usług pocztowych
obowiązujących u Wykonawcy w dniu nadania przesyłek oraz faktyczna ilość przesyłek
odebranych i doręczonych lub zwróconych wynikająca z rejestrów Zamawiającego.
3. Zapłata należności następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Podstawę
wystawienia faktury stanowić będzie zestawienie odebranych i dostarczonych lub zwróconych
przesyłek pocztowych z uwzględnieniem ich rodzajów i wagi oraz innych usług objętych
przedmiotem umowy, wraz z podaniem ilości, potwierdzone przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy suma faktur wystawionych do końca okresu obowiązywania umowy nie
osiągnie maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, umowa
wygaśnie z upływem okresu, na jaki została zawarta. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego
tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega, iż ilość poszczególnych przesyłek w stosunku do określonych w
Formularzu cenowym może ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż wartość tych przesyłek nie
przekroczy wartości przedmiotu umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały
żadne roszczenia

§7
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1. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o której
mowa w § 6 ust. 1 umowy.
2. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki pocztowej bądź niewykonania lub
nienależytego

wykonania

umowy,

Wykonawca

zapłaci

Zamawiającemu

należne

odszkodowanie, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 8 ustawy Prawo Pocztowe z dnia
23 listopada 2012 r. (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.).
3. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa wysokość
ustalonej przez Strony kary umownej.
4. Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia,
w przypadku niedotrzymania umówionego terminu płatności wynagrodzenia.
§8
Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów w związku z realizacją umowy:
a)ze strony Zamawiającego jest: .............................................. tel. .........
b)ze strony Wykonawcy jest:............................................. tel. ...........
§9
1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający ma
prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu zrealizowanej części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca
wykonuje Usługi pocztowe w sposób sprzeczny z brzmieniem niniejszej umowy, w
szczególności wykonuje umowę w sposób nienależyty i nie zmienia sposobu realizacji umowy,
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mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w
terminie 30 dni od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca
zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne,
bądź

naprawcze

albo

zgłoszony

wniosek

o

ogłoszenie

upadłości

– w terminie 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny.
4. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej
wraz z uzasadnieniem i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w § 8 umowy.
§ 10
1. Wszelkie zmiany umowy dokonywane będą przy zachowaniu formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
2. Zmiana

postanowień

zawartej

umowy

może

nastąpić

za

zgodą

obu

Stron

w następujących
przypadkach:
1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT;
2) uregulowań prawnych w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za powszechne usługi
pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe;
3) zmiany lokalizacji Zamawiającego, z której będą świadczone Usługi pocztowe;
4) ograniczenia zakresu świadczeń wynikających z umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.

Zamówienie współfinansowane jest z funduszy strukturalnych w ramach programów operacyjnych:
Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko

Oznaczenie sprawy: 48/13/PN

Zamówienie współfinansowane jest z funduszy strukturalnych w ramach programów operacyjnych:
Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko

4. Wszystkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, Strony będą starały się załatwić
polubownie, jednak w braku możliwości osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
1. Integralną część umowy stanowi:
1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu umowy;
2) Załącznik nr 2 – kopia Formularza cenowego Wykonawcy z dnia …..
2. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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