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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu w Łodzi 

ul. Elizy Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź 

nr tel.: (42) 616 27 45; nr fax: (42) 616 27 48 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, od godz. 8.15. do godz. 16.15. 

Adres strony internetowej: www.ipn.gov.pl (zakładka „O IPN/Ogłoszenia/Zamówienia 

publiczne”). 

Oznaczenie niniejszego postępowania: OVIŁd-280-8/18. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie ogłoszenia o zamówieniu na usługi 

społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Ogłoszeniem, zastosowanie mają przepisy ustawy 

Pzp. 

3. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  

i zagranicznym w latach 2019-2023. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

zawierający zasady świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym  

w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych 

oraz ich zwrotów (przesyłki listowe i paczki), Załącznik nr 5 do Ogłoszenia, zawierający 

rodzaje oraz prognozowane ilości przesyłek pocztowych i paczek pocztowych  

w skali jednego roku oraz Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – wzór umowy. 

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia. 

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

i pozostałe kraje świata. 

3. Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :  

 

64110000-0 Usługi pocztowe 

64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów 

64113000-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek 

64121100-1 Usługi dostarczania poczty 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1  

pkt 6 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób realizujących przedmiot Umowy w zakresie przyjmowania, sortowania, 

przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów. 

Szczegóły określone są w projekcie umowy. (Załącznik nr 6 do Ogłoszenia). 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Sukcesywnie od dnia 01.03.2019 r. do dnia 28.02.2023 r. lub do wyczerpania maksymalnej 

kwoty umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze.  

http://www.ipn.gov.pl/
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY DO WYKLUCZENIA. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22  i 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w tym: 
2.1. dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej; 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania 

działalności pocztowej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) oraz został wpisany do rejestru 

operatorów pocztowych prowadzonego, zgodnie z art. 13 ww. ustawy, przez Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 

2.2 dotyczące posiadania zdolności technicznej i zawodowej niezbędnej do realizacji 

zamówienia; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej dwa zamówienia dotyczące 

świadczenia usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania 

i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów (listowe i paczki), w obrocie 

krajowym i zagranicznym , o wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto każde. Podana 

wartość musi dotyczyć jednego zamówienia czyli musi wynikać  

z jednostkowej umowy. 

W przypadku usług nadal wykonywanych, faktycznie zrealizowany zakres 

zamówienia na dzień składania ofert musi spełniać warunki określone powyżej; 

3. zatrudniają co najmniej dwie osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). 

4. zasoby podmiotu trzeciego  

4.1 Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia bądź 

jego części, polegać na zasobach innych podmiotów, tj.: zdolnościach technicznych 

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej tych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

Wykonawca zobowiązany jest wówczas udowodnić Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,  

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego 

zamówienia; 

4.2 Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inny podmiot zasoby, 

pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania tego warunku udziału  

w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp;  

4.3 jeśli Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, w odniesieniu  

do doświadczenia, wówczas podmiot  ten zobowiązany będzie zrealizować usługi 

objęte niniejszym zamówieniem (umowa o podwykonawstwo); 

4.4 jeśli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie chciał zmienić 

podwykonawcę, na którego zasoby  się powoływał, to zgodnie  z art. 36 b ust. 2 

ustawy Pzp, zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielnie niniejszego 

zamówienia. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytembwhayto
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VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć, aktualne na dzień składania ofert: 

1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór wg Załącznika  

nr 2 do Ogłoszenia), 

1.2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia (wzór wg Załącznika nr 3 do Ogłoszenia), 

1.3  wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane  

oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie – potwierdzający spełnianie warunku określonego  w pkt V. 2.2 

Ogłoszenia (wzór wg Załącznika nr 7 do Ogłoszenia). 

Dowodami, o których mowa powyżej, są: 

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi 

były wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych  

lub ciągłych, referencje lub inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej  

niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

b) oświadczenie Wykonawcy lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn  

o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów,  

o których mowa powyżej; 

w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

warunek udziału w postępowaniu, określony w pkt V. 2 Ogłoszenia, musi spełniać 

samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum); 

1.4 dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów 

pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

1.5 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,  

z uwzględnieniem pkt. VI. 9. 

2.  Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia  

z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o niepodleganiu wykluczeniu 

podwykonawców w oświadczeniach, o których mowa w pkt VI.1.1 i VI.1.2 Ogłoszenia 

(wzór wg Załącznika nr 2 i 3 do Ogłoszenia) ; 

3.   Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego: 

3.1 w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania 

warunków w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału  

w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach,  

o których mowa w pkt VI.1.1 i VI.1.2 Ogłoszenia (wzór wg Załącznika nr 2 i 3  

do Ogłoszenia). 
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3.2. w celu udowodnienia, że będzie dysponował tymi zasobami przedstawia wraz z ofertą 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów, potwierdzające że stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 

Zobowiązanie musi określać czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega, 

w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4.    W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji  

z otwarcia ofert, o której mowa  w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca składa 

oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (wzór wg Załącznika nr 4 

do Ogłoszenia)  

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz  

z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.  

Oświadczenie złożone przed wskazanym terminem, nie zostanie uznane przez 

Zamawiającego za aktualne i Wykonawca zostanie wezwany do złożenia aktualnego 

oświadczenia.   

5. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia,  

o których mowa w pkt VI. 1.1 i VI. 1.2 Ogłoszenia składa każdy z tych Wykonawców. 

Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców powyższe wykazuje 

 (każdy podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz). Jeden z Wykonawców musi 

samodzielnie spełniać warunek, o którym mowa w pkt V. 2.2 Ogłoszenia i składa dokument, 

o którym mowa w pkt VI. 1.3 Ogłoszenia. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VI.,  

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia  

lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierały błędy lub będą budziły wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia  

lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba  

że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8. W celu prawidłowego sporządzenia oferty należy również wziąć pod uwagę, 

oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. IX.2 Ogłoszenia. 

9. Jeżeli jakiekolwiek dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt VI. 1.4  

oraz VI. 1.5 Ogłoszenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający 

będzie z nich korzystał po ich wskazaniu przez Wykonawcę, jeśli są one aktualne 
1
. 

10. Forma dokumentów, o których mowa w pkt VI. (odpowiednio jeżeli dotyczy) 

10.1 Oświadczenia dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale. 

10.2 Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt VI.10.1 Ogłoszenia, 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

osobę uprawnioną. 

                                                 
1 Podstawa prawna: § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.). 
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10.3 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego,  

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10.4 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

10.5 Dokumenty, o których mowa w pkt VI.10.1 i VI.10.2 Ogłoszenia muszą być złożone  

w formie pisemnej.  

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI. 

1. Zamawiający przewiduje następujące środki komunikacji: za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub maila. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w Ogłoszeniu.  

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę  

w formie pisemnej należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego
2
, posłańca  

lub osobiście na adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddziałowe Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  

91-479 Łódź, ul. E. Orzeszkowej 31/35. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną należy kierować na adres e-mail: oddzial.lodz@ipn.gov.pl 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pośrednictwem 

maila wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez 

Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń wniosków lub informacji, Zamawiający uzna,  

że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 

6.1 okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez 

Wykonawcę koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana oferty, 

6.2 okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 419 z późn. zm.), 

6.3 nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem 

w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu,  

adresu e-mail lub numeru sprawy. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 

udostępniono Ogłoszenie. 

                                                 
2  W rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. 
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7.1 W przypadku zwrócenia się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

Ogłoszenia w formie innej niż elektroniczna, kopię pytania / pytań należy również 

przesłać na adres e-mail: oddzial.lodz@ipn.gov.pl w wersji elektronicznej umożliwiającej 

edycję treści tego dokumentu. 

7.2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść Ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści Ogłoszenia Zamawiający 

udostępni na stronie internetowej. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt VII. 7 Ogłoszenia.  

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego.  

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 

1. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny  

i trwały, na druku formularza ofertowego sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 5  do Ogłoszenia.  

2. Do oferty należy dołączyć: 

2.1 oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VI. Ogłoszenia, 

2.2 (opcjonalnie jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt IX.5 i IX.6 

Ogłoszenia, 

2.3 (opcjonalnie jeżeli dotyczy) dokument zawierający wyjaśnienie wraz  

z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa (patrz pkt IX.14 Ogłoszenia). 

3. Oferta musi być sporządzona trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(-y) 

upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty.  

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że jeżeli 

Wykonawca składa wraz z ofertą w formie pisemnej  informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Zamawiający wymaga umieszczenia ich w odrębnej kopercie opatrzonej napisem 

”Tajemnica Przedsiębiorstwa”. 

5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy należy do oferty dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

6. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego  

(np. konsorcjum) obowiązują następujące postanowienia: 

6.1 wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

 

6.2 do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa  

w pkt. 6.1. przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również 

pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii 

dokumentów załączonych do oferty; 
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6.3 kopie dokumentów dotyczących poszczególnych Wykonawców muszą być 

poświadczone własnoręcznym podpisem i dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, 

przez wyznaczonego przez nich pełnomocnika lub odpowiednio przez tych 

Wykonawców. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę.  

9. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia.  

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,  

a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, 

zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści.  

12. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być naniesione  

w sposób czytelny i powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby podpisującej 

ofertę.  

13. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą  

i dokładnym adresem Wykonawcy, z dopiskiem: „Oferta dotycząca świadczenia usług 

pocztowych. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert, tj. przed 19.12.2018 r.”. 

14. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są 

jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), których się nie 

ujawnia jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą 

one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne  

i skutkować będzie ich odtajnieniem. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 

poprzez złożenie Zamawiającemu, przed upływem terminu składania ofert, pisemnego 

oświadczenia dotyczącego zmiany oferty lub jej wycofania, podpisanego przez Wykonawcę 

lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć 

w miejscu określonym w pkt XI.1 Ogłoszenia lub przesłać pocztą na adres podany  

w pkt XI.1 Ogłoszenia. 

Zmianę oferty należy złożyć w sposób określony w pkt IX.13 Ogłoszenia z dodatkowym 

napisem „ZMIANA”.  

Oferty wycofane nie będą rozpatrywane. 

X. WYJAŚNIENIA I POPRAWKI OFERTY 

1. Zamawiający będzie poprawiał w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych  warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie powiadomi 

Wykonawcę. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem, w przypadku 

nieprawidłowego oznaczenia koperty. 
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3. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w Ogłoszeniu należy wyjaśnić  

z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt VII 

Ogłoszenia. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 

zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.  

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Elizy Orzeszkowej 31/35,  

91-479 Łódź, w Kancelarii Ogólnej Oddziału, w terminie do dnia 19.12.2018 r.,  

do godz. 10.00 i opisać zgodnie z pkt IX. 13 Ogłoszenia.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową  

czy kurierską.  

3. W przypadku oferty złożonej po terminie wskazanym w pkt XI. 1 Ogłoszenia Zamawiający 

niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Oddziałowym Biurze Administracyjno-

Gospodarczym w Łodzi, przy ul. Elizy Orzeszkowej 31/35, w dniu upływu terminu 

wyznaczonego do składania ofert, o godzinie 10.30.  

Z uwagi na ograniczony dostęp do budynku, osoby zainteresowane uczestnictwem w 

otwarciu ofert, powinny czekać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze budynku D. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp. 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5  do Ogłoszenia.  

2. Łączna cena ofertowa będąca wynagrodzeniem musi uwzględniać wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z  postanowieniami opisanymi  

w Ogłoszeniu. 

3. Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny ofertowej, poza przypadkami opisanymi  

w projekcie umowy. 

4. Cena musi być: podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

7. Do wyliczenia ceny, Wykonawca zastosuje właściwą, aktualnie obowiązującą w przepisach 

prawa, stawkę podatku od towarów i usług (VAT).  

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT.  

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie 

następujących kryteriów: 
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1) Cena ofertowa -  90,00 % (max. 90 pkt.) 

2) Liczba osób niepełnosprawnych o których mowa w przepisach o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zatrudnionych 

przez Wykonawcę   –  10,00 % (max. 10 pkt.) 

2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów 

(max. 100,00), pod względem określonych powyżej kryteriów, obliczoną według 

następujących  wzorów: 

2.1 dla kryterium  „cena ofertowa”: 

C min 

C = ----------------- x 90 punktów 

C o 

gdzie: C – punkty uzyskane za kryterium „cena ofertowa brutto” 

            C min - cena oferty o najniższej cenie spośród ofert ocenianych 

                                 C o - cena oferty ocenianej 

2.2 dla kryterium „liczba osób niepełnosprawnych o których mowa w przepisach  

o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych zatrudnionych przez Wykonawcę”: 

-  poniżej 2 osób niepełnosprawnych – 0 pkt, 

-  co najmniej 2 osoby niepełnosprawne – 2 pkt,   

-  co najmniej 4 osoby niepełnosprawne – 4 pkt,   

-  co najmniej 6 osób niepełnosprawnych – 6 pkt,   

-  co najmniej 8 osób niepełnosprawnych – 8 pkt,   

-  co najmniej 10 osób niepełnosprawnych – 10 pkt. 

2.3 Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym kryterium oraz łączna liczba 

punktów oceny poszczególnych ofert zostanie obliczona z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku. 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie 

wymogi formalne, która uzyska największą liczbę punktów w obydwu kryteriach łącznie, 

obliczona wg wzoru: 

 

R = C + LN 

gdzie:   R – razem tj. łączna liczba punktów oceny poszczególnych ofert 

            C – punkty uzyskane za kryterium „cena ofertowa brutto” 

          LN – punkty za kryterium „liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych  

                  przez Wykonawcę” 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy 

Pzp, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom wynikającym z Ogłoszenia  

i zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia. 

5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej 

cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty 

dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach. 
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XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub właściwego aktu rejestracyjnego. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji  

i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert. 

4. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącymi Załącznik nr 6 do Ogłoszenia 

5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom, z zastrzeżeniem  

pkt X. 3 Ogłoszenia.  

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych  

w Ogłoszeniu. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień treści zawartej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian znajduje się 

we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.   

XVI. WYKONANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ PODWYKONAWCÓW 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.  

2. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

zobowiązany jest do wskazania tego w ofercie tj. wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5  

do Ogłoszenia lub we własnym formularzu ofertowym Wykonawcy. Wykonawca nie może 

powierzyć podwykonawcy wykonania całości zamówienia. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

XVII. ODRZUCENIE OFERTY 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Pzp oraz gdy:  

1. została złożona po terminie składania ofert,  

2. jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia. 
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XVIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:  

1. do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty lub nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu,  

2. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający podejmie decyzję o zwiększeniu  

tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania  

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej 

przewidzieć, 

4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5. zostały złożone oferty dodatkowe o których mowa w pkt XIII. 5, o takiej samej cenie. 

 

XIX. OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA 

O wyniku postępowania (wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu) Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi Wykonawców, publikując informację na stronie internetowej: 

www.ipn.gov.pl (zakładka „O IPN/Ogłoszenia/Zamówienia publiczne”), podając nazwę (firmę) 

albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wybranego Wykonawcy  

oraz uzasadnienie wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 

w kryterium oceny ofert lub informację o odrzuceniu oferty. 

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Zamawiający wypełniając obowiązki wynikające z  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1-88), zwanego dalej „RODO”, informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisja 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – zwany dalej Instytutem, z siedzibą  

pod adresem: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. 

2. Powołany został w Instytucie inspektor danych osobowych, można się z nim skontaktować 

pisząc na adres e-mail: inpektorochronydanych@ipn.gov.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

3.1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Świadczenie usług pocztowych  

w obrocie krajowym i zagranicznym w latach 2019-2023”, gdzie Zamawiającym jest 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej  - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w Łodzi prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

3.2. w przypadku udzielenia zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

tzn. przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania  umowy,  której będzie Pani/Pan 

stroną  lub  do  podjęcia działań przed zawarciem umowy.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o: ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. –  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018  r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, 

ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. 

poz.1330 z późn. zm.) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także 

podmioty upoważnione przez Administratora danych.   

 

http://www.ipn.gov.pl/
mailto:inpektorochronydanych@ipn.gov.pl
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez: 

5.1. okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 

97 ust. 1 ustawy Pzp, a następnie przez okres wynikający z obowiązku 

archiwizacyjnego, 

5.2.  cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu 

terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku  

z realizacją obowiązku archiwizacyjnego – w przypadku udzielenia Pani/Panu 

zamówienia. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych: 

6.1. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 

6.2. w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia podanie przez Panią/Pana danych  

jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych: 

 decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 

8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO,   

8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1  

lit. c RODO.  

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zasady świadczenia usług pocztowych  

dla Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu w Łodzi; 

2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

3. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

4. Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej lub lista podmiotów należących  

do tej samej grupy kapitałowej; 

5. Formularz oferty do wypełnienia; 

6. Wzór umowy; 

7. Wykaz usług. 

 


