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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE  

W TRYBIE  

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOT 

OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 

NA 

 

 

 

 

 

 

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE  

KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM  
 

 

 

 

 

 

Oznaczenie wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

 

64.11.00.00-0 – usługi pocztowe;  

64.10.00.00-7 – usługi pocztowe i kurierskie; 

64.11.20.00-4 – usługi pocztowe dotyczące listów; 

64.11.30.00-1 – usługi pocztowe dotyczące paczek; 

64.12.11.00-1 - usługi dostarczania poczty. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI 

PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W KATOWICACH 

ul. Józefowska 102 

40-145 Katowice  

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) – zwanej dalej Pzp. 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

1. Zamawiającym jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu Oddział w Katowicach z siedzibą w Katowicach (40-145) przy 

ul. Józefowskiej 102. 

2. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.ipn.gov.pl. 

3. Oznaczenie niniejszego postępowania: OVIKa 280-4/20 

4. Dane do kontaktu: ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice, e-mail: 

prawnicykatowice@ipn.gov.pl, fax: 32 207 01 80 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej Pzp. W zakresie nieuregulowanym niniejszą 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie mają 

przepisy ustawy Pzp. 

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekroczy kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa 

w art. 24aa ust. 1 Pzp. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 

i zagranicznym, w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, 

sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek pocztowych 

oraz ich zwrotów na rzecz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy 

ul Józefowskiej 102 – Zamawiającego. Usługi, o których mowa w zdaniu pierwszym 

obejmują: 

1) Przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie: 

a) przesyłek listowych o wadze do 2000 g i liczonych z tolerancją 2 mm wymiarach: 

- Format 1 to przesyłka listowa o wymiarach:  

maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20 mm, 

długości 230 mm, szerokości 160 mm, 

maksymalna waga: 500 g. 

- Format 2 to przesyłka listowa o wymiarach: 

maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20 mm, 

długości 325 mm, szerokości 230 mm, 

maksymalna waga: 1000 g. 

- Format 3 to przesyłka listowa o wymiarach: 

maksimum– suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 

mm, przy czym największy z tych wymiarów nie może przekroczyć 600 mm, 

maksymalna waga: 2000 g. 

Przez przesyłki listowe rozumie się przesyłki: 

 Zwykłe – przesyłki listowe nierejestrowane, niebędące przesyłkami najszybszej 

kategorii; 

 Zwykłe priorytetowe – przesyłki listowe nierejestrowane najszybszej kategorii; 

 Polecone – przesyłki listowe rejestrowane, przemieszczane i doręczane 

w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub 

uszkodzeniem; 

 Polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – przesyłki listowe polecone 

przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za zwrotnym pokwitowaniem 

odbioru; 

http://www.ipn.gov.pl/
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 Polecone priorytetowe – przesyłki listowe rejestrowane najszybszej kategorii; 

 Polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – przesyłki listowe 

polecone priorytetowe przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za 

zwrotnym pokwitowaniem odbioru; 

 Z zadeklarowaną wartością – przesyłki rejestrowane, za których utratę, ubytek 

zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości 

wartości przesyłki podanej przez nadawcę; 

 Przesyłki biblioteczne – przesyłki wysyłane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 

7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych 

zawierające egzemplarze obowiązkowe wysyłane do bibliotek uprawnionych do 

ich otrzymywania, zwolnione od opłat pocztowych, do wysokości najniższej 

opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki niebędącej przesyłką 

najszybszej kategorii, tego rodzaju, tej samej masy, ustalonej w obowiązującym 

cenniku usług powszechnych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe.     

b) paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 20 000  

g  i gabarytach A i B; 

- Gabaryt A: 

minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 

a dla paczek o masie powyżej 10 kg 150 x 200 mm,  

maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm, 

wysokości 300 mm, szerokości 500 mm. 

- Gabaryt B: 

minimum – jeżeli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokość 

500 mm, wysokość 300 mm,   

maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym 

kierunku niż długość nie może przekroczyć 3000 mm przy czym największy 

wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. 

Przez paczki pocztowe rozumie się przesyłki: 

 Zwykłe – paczki rejestrowane, niebędące paczkami najszybszej kategorii; 

 Priorytetowe – paczki rejestrowane najszybszej kategorii; 

 Z zadeklarowaną wartością – paczki rejestrowane za których utratę, ubytek 

zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości 

wartości przesyłki podanej przez nadawcę; 

 Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – paczki przyjęte za potwierdzeniem 

nadania i doręczone za zwrotnym pokwitowaniem odbioru. 

2) Sortowanie, przemieszczanie i doręczanie nadesłanych z zagranicy paczek 

pocztowych.  

3)   Wykonawca udostępni ponadto Zamawiającemu usługę w postaci uiszczania przez 

Zamawiającego opłat w formie przerzuconej na adresata za przesyłki listowe 

polecone oraz nierejestrowane, ekonomiczne i priorytetowe w obrocie krajowym. 

Przedmiot umowy będzie realizowany na zasadach określonych w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w:  

a) ustawie z dnia z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;  

b) obowiązujących przepisach wykonawczych; 

c) międzynarodowych przepisach pocztowych. 

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

i pozostałe kraje świata. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przesyłki od momentu odebrania ich od 

Zamawiającego (przekazania ich przez Zamawiającego Wykonawcy) do doręczenia ich 

właściwemu adresatowi lub zwrotu Zamawiającemu w przypadku ich niedoręczenia.   

2. Usługi pocztowe będące przedmiotem zamówienia świadczone będą na rzecz Oddziału 

Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu w Katowicach mieszczącego się w niżej wymienionych lokalizacjach:  

- ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice, 

- ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa,  

- ul. Piastowska 40, 43-319 Bielsko-Biała, 

przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany adresów tych lokalizacji.  

3. Od Wykonawcy wymaga się spełnienia następujących warunków w zakresie 

świadczenia usług:  

1) odbioru przesyłek od Zamawiającego z lokalizacji przy ul. Józefowskiej 102 

w Katowicach, przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w Częstochowie co najmniej raz 

dziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00; 

2) dostarczania przesyłek do adresatów w kopertach oryginalnych, przekazanych 

przez Zamawiającego;  

3) dostarczania przesyłek adresowanych do Zamawiającego co najmniej raz dziennie 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00 do lokalizacji 

wymienionych w pkt. 2; 

4) umożliwienia nadania przesyłek upoważnionym pracownikom Zamawiającego co 

najmniej jeden raz dziennie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w co 

najmniej dwóch placówkach Wykonawcy znajdujących się najbliżej lokalizacji 

wskazanych w pkt. 2. 

5) dostarczania nadanych przez Zamawiającego przesyłek listowych i paczek do 

każdego wskazanego miejsca w kraju i za granicą, a w przypadku przesyłek 

zagranicznych z zastrzeżeniem ograniczeń w obrocie z poszczególnymi krajami; 

6) doręczania do lokalizacji określonych w pkt. 2, pokwitowanych przez adresata 

potwierdzeń odbioru przesyłek rejestrowanych ze zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru, niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki; 

7) zwrotu do lokalizacji określonych w pkt. 2 - niedoręczonych przesyłek 

niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia; 

8) odbierania od Zamawiającego i dostarczania do wskazanych adresatów przesyłek 

wysyłanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych 

egzemplarzach bibliotecznych zawierających egzemplarze obowiązkowe wysyłane 

do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania (przesyłka biblioteczna). 

Wykonawca zwolni taką przesyłkę od opłat pocztowych, do wysokości najniższej 

opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki niebędącej przesyłką 

najszybszej kategorii, tego rodzaju, tej samej masy, ustalonej w obowiązującym 

cenniku usług powszechnych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe. Zamawiający oznaczy przesyłkę w sposób 

widoczny pieczęcią „przesyłka biblioteczna”. 

4. Dla przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - 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 
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zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez 

adresata.  

5. Przyjęcie przesyłek do wyekspediowania będzie każdorazowo dokumentowane przez 

Wykonawcę pieczęcią, podpisem i datą w książce nadawczej (dla przesyłek 

rejestrowanych) oraz w zestawieniu ilościowym przesyłek wg poszczególnych kategorii 

wagowych (dla przesyłek nie rejestrowanych).  

6. Wykonawca gwarantuje maksymalny termin doręczenia przesyłki listowej krajowej 

najszybszej kategorii oraz przesyłki listowej krajowej nie będącej przesyłką najszybszej 

kategorii zgodnie ze wskaźnikiem czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie 

krajowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji 

i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług 

powszechnych przez operatora wyznaczonego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1026). 

7. Szacunkowy wykaz ilości przesyłek stanowi załącznik nr 2 do SIWZ – formularz 

cenowy. Podane w formularzu cenowym szacunkowe ilości przesyłek sporządzone 

zostały w oparciu o dane z ostatnich 12 miesięcy i służą jedynie dla dokonania oceny 

ofert w kryterium „cena”.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania, że data nadania u Wykonawcy 

przesyłek kierowanych do sądów, organów administracji publicznej lub innych 

organów (np. Krajowej Izby Odwoławczej) będzie równoznaczna z zachowaniem 

terminów wysłania pisma przewidzianych w przepisach art. 57 § 5 pkt. 2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 

Kodeksu prawa cywilnego, art. 83 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, art. 198b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego, z których wynika zachowanie terminu 

z chwilą nadania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce:  

1) nazwy odbiorcy wraz z jego adresem, określając rodzaj przesyłki (zwykła, 

polecona, priorytet czy ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru - ZPO)  

2) na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku (pieczątki) określającej 

pełną nazwę i adres Zamawiającego;  

3) w miejscu przeznaczonym na znak opłaty pocztowej napisu/nadruku odcisku 

pieczęci według wzoru:  

„Opłata pobrana umowa nr …………….. z dnia ………….. zawarta z (nazwa Wykonawcy). 

Nadano w (placówka Wykonawcy - zgodnie z miejscem nadania)”. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, 

przez co należy rozumieć:  

1) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do książki nadawczej 

w dwóch egzemplarzach. Jeden dla Wykonawcy, drugi dla Zamawiającego jako 

potwierdzenie nadania danej partii przesyłek;  

2) dla przesyłek nie rejestrowanych – zestawienie ilościowe przesyłek wg 

poszczególnych kategorii wagowych sporządzane dla celów rozliczeniowych 

w dwóch egzemplarzach. Jeden dla Wykonawcy, drugi dla Zamawiającego jako 

potwierdzenie nadania danej partii przesyłek.  

11. Zamawiający będzie korzystał ze swojego opakowania przesyłek.  

12. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za nie wykonaną jeżeli 

doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie 

nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania.  

13. Pisemną reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi 

Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dni od nadania przesyłki 
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rejestrowanej, nie później niż 12 miesięcy w obrocie krajowym i 6 miesięcy w obrocie 

zagranicznym od ich nadania. 

14. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia 

otrzymania reklamacji – w przypadku przesyłek krajowych oraz 90 dni – w przypadku 

przesyłek zagranicznych. 

15. Tytułem wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca pobierał 

będzie od Zamawiającego opłaty zgodne z cennikiem usług pocztowych zawartym 

w formularzu ofertowym, a w przypadku nadawania przez Zamawiającego przesyłek 

nie ujętych w formularzu ofertowym, podstawą rozliczeń będą ceny określone 

w cenniku Wykonawcy, aktualnym na dzień nadania przesyłki. 

IIIa. Opis części zamówienia - informacja o ofertach częściowych: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

IIIb. Informacja o przewidywanych dodatkowych dostawach lub zamówieniach 

polegających na powtórzeniu podobnych usług:    

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe usługi (art. 67 ust. 1 pkt 7 

Pzp) lub polegającego na powtórzeniu podobnych usług (art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp). 

IIIc. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych: 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. 

IIId. Zatrudnienie osób na umowę o pracę: 

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę co 

najmniej 1 osoby na podstawie umowy o pracę spośród osób realizujących przedmiot umowy 

w zakresie przyjmowania od Zamawiającego przesyłek i paczek oraz ich zwrotów w każdej 

z placówek pocztowych Wykonawcy, właściwych dla lokalizacji Zamawiającego. 

W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, Wykonawca 

zamieszcza w formularzu ofertowym informację, że osoba lub osoby realizujące przedmiot 

umowy w zakresie przyjmowania przesyłek i paczek oraz ich zwrotów w placówkach 

pocztowych wskazanych w formularzu ofertowym, będą zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę. 

W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, 

o których mowa w niniejszym ustępie. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny; 

2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów. 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę osób realizujących przedmiot umowy w zakresie przyjmowania przesyłek i paczek 

oraz ich zwrotów w placówkach pocztowych wskazanych w formularzu ofertowym w trakcie 

realizacji zamówienia: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których wezwanie dotyczy. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Wykonawcy; 
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2) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynność, których dotyczy ww. oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów żądanych i innych 

dokumentów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

Realizacja zamówienia rozpocznie się w dniu 01 stycznia 2021 r. 

Realizacja zamówienia zakończy się w dniu 31 grudnia 2022 r. 

Umowa ulegnie wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku zapłaty kwoty, na którą udzielono 

zamówienia lub kwoty, przy której nie będzie możliwe zlecenie nadania następnej przesyłki 

bez przekroczenia tej  kwoty. 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisu art. 24 ust. 

1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 

2. Zamawiający wymaga spełnienia dodatkowych warunków udziału w postępowaniu 

(art. 22 ust. 1 Pzp), tj.: 

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Na 

potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca przedkłada dokument 

potwierdzający wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez 

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, potwierdzający uprawnienie 

Wykonawcy do wykonywania działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, 

sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym 

i zagranicznym, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.; 

2)    posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 

3)   dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 

4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana 

w oparciu  o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dostarczonych przez 

Wykonawców wg formuły  „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów 

musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie 

chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 

z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

5. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa Pzp najpierw dokona oceny 

ofert,  a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 Pzp:  
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1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp tj. - Wykonawcę 

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 

r., poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy 

z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228).  

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–

20 lub ust. 5 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 

stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje 

się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem 

Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że 

jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci 

konkurencji. 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

w ust. V pkt 1 i pkt 2 SIWZ, Wykonawca dołącza do oferty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik Nr 4 do SIWZ; 

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp 

– zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ; 

3) aktualny 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 Pzp; 

4) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty – 

dokument potwierdzający wpis do rejestru operatorów pocztowych 
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, potwierdzający 

uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności pocztowe w zakresie 

przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie 

krajowym i zagranicznym na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.  
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2. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż 

oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty wskazane powyżej muszą być złożone 

w formie pisemnej. W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy  

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Jeżeli dokumenty, o których mowa w pkt 1 znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, 

Zamawiający będzie z nich korzystał po ich wskazaniu przez Wykonawcę, jeśli są one 

aktualne1. 

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej informacji dotyczących: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty 

w terminie; ceny, maksymalnego terminu doręczenia przesyłki listowej krajowej 

najszybszej kategorii i maksymalnego terminu doręczenia przesyłki listowej krajowej 

nie będącej przesyłką najszybszej kategorii zawartych w ofertach, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału 

w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 

uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, 

do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

6. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 oraz 3a Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 

w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli 

pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia 

i dokumenty, o których mowa wart. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli 

wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 

ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

7. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, nie 

później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia 

oświadczeń lub dokumentów. 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się 

z Wykonawcami: 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazywać będą sobie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze 

                                                           
1 Podstawa prawna: par. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1282). 
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stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi tą samą drogą otrzymanie 

jakiegokolwiek pisma w przedmiotowym postępowaniu. 
2. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związanie z udzielanym zamówieniem 

publicznym były opatrzone numerem: OVIKa-280-4/20. 

3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Dagmara Juranek-Kozłowska, 

email: prawnicykatowice@ipn.gov.pl. 

4. Wykonawca może się zwracać do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ. Treść 

złożonych zapytań (bez podania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami udzielonymi 

przez Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: 

www.ipn.gov.pl w zakładce ogłoszenia http://bip.ipn.gov.pl/bip/zamowienia-

publiczne/. 
5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt. 5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 

może zmienić treść SIWZ. Informację o każdej dokonanej zmianie treści SIWZ 

Zamawiający zamieści na stronie internetowej: www.ipn.gov.pl w zakładce ogłoszenia 

(http://bip.ipn.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/). Jeżeli w wyniku dokonanej 

zmiany treści SIWZ potrzebny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert informując o tym Wykonawców, którym 

przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zamieszczając 

informację na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipn.gov.pl.  

VIII. Wymagania dotyczące wadium: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

IX.  Termin związania ofertą: 

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

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz Pzp oraz zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz formularzem cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do 

SIWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona 

w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką. Złożenie większej liczby ofert zawierających rozwiązania 

alternatywne lub oferty wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez Wykonawcę. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania 

Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej co 

najmniej cenie oferty oraz podpisania oferty.  

4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, 

zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co 

najmniej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 

http://www.ipn.gov.pl/
http://www.ipn.gov.pl/
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dołączonych do oferty; oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost 

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 

rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną 

notarialnie jego kopię, wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego 

upełnomocnione. 

5. Wszelkie pełnomocnictwa załączone do oferty powinny być w formie oryginału lub 

poświadczonej notarialnie kopii. 

6. Każda strona oferty wraz z załącznikami winna być ponumerowana kolejnymi 

numerami, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na 

pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania stron niezapisanych. 

Dokumenty składające się na ofertę należy spiąć w sposób uniemożliwiający ich 

zdekompletowanie. 

7. Ofertę należy sporządzić na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze 

stanowiącym Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do SIWZ.  

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

9. Oferta winna zawierać informacje Wykonawcy, która część oferty i które informacje 

(z wyłączeniem informacji, podlegających odczytaniu zgodnie art. 86 ust.4 Pzp) 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się wydzielenie tych 

informacji w złożonej ofercie. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 

musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 

1) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy 

z Wykonawców wspólnie składających ofertę musi oddzielnie udokumentować, że 

nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp oraz 

spełnia wymagania udziału w postępowaniu tj. przedstawić oświadczenia 

wymienione w ust. VI SIWZ; 

2) Wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Umocowanie może 

wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub odrębnego dokumentu 

(oświadczenia); 

3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem; 

4) Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenia jak również wypełniając 

inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu nazwa i adres 

Wykonawcy należy wpisać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. 

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta zawierająca ofertę Wykonawcy 

powinna być zaadresowana na Zamawiającego, tj. Oddział Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

w Katowicach, ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice i oznakowana następująco: 

 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w Katowicach, ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice 

„Oferta w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych”.  

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 10:30, 20 listopada 2020 r.” 
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oraz zawierać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów Wykonawcy – jeśli 

zajdzie konieczność odesłania nienaruszonej oferty, złożonej po terminie składania ofert 

(art. 84 ust. 2 Pzp).  

12. Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów, wymienionych w ust. VI SIWZ wraz 

z ich szczegółowym wykazem. Wykonawca winien we własnym zakresie wybrać taki 

sposób dostarczenia oferty, żeby przesyłka była zabezpieczona przed zniszczeniem 

i dotarła do Zamawiającego przed określonym terminem na składanie ofert. 

13. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

14. W przypadku przesłania oferty pocztą, jej wpłynięcie po terminie złożenia oferty będzie 

bezskuteczne. 

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty – 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.  

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

A. Składanie ofert: 

1. Oferty należy składać: 

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego w Biurze Podawczym albo 

b) pocztą lub kurierem na adres Katowice (40-145) ul. Józefowska 102. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu.  

20 listopada 2020 r. O GODZINIE 10:00 

3. Dla ofert przesyłanych pocztą lub kurierem liczy się data i godzina dostarczenia do 

Biura Podawczego. 

4. Złożone oferty mogą być wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu 

ich składania. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien być złożony w formie 

pisemnej w kopercie zaadresowanej i oznakowanej, jak w ust. X pkt 11 SIWZ 

z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY lub ZMIANA OFERTY w miejscu i czasie 

opisanym wyżej, przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od Wykonawcy do 

dokonania powyższego. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert. 

B. Otwarcie ofert: 

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi:  

20 listopada 2020 r. O GODZINIE 10:30 

w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej. 

2. Oferty będą otwierane w kolejności wpływu. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane dane z ofert, o których mowa 

w art. 86 ust. 4 Pzp. 

5. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia w części nie zastrzeżonej przez Wykonawcę 

i mogą być udostępnione w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, na wniosek 

zainteresowanego. 

6. Z uwagi na ograniczony dostęp do budynku, osoby które zechcą uczestniczyć w sesji 

otwarcia ofert, zobowiązane będą okazać dowód tożsamości w celu wystawienia 

stosownych przepustek – jest to warunek konieczny udziału w sesji otwarcia ofert. 
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Osoby zainteresowane powinny oczekiwać na pracownika Zamawiającego na parterze 

budynku. 

XII. Opis sposobu obliczania ceny: 

1. W cenie oferty należy uwzględnić pełny koszt wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia zgodnie 

z postanowieniami opisanymi w SIWZ. 

3. Cena oferty jest ceną łączną i uwzględnia wszystkie zobowiązania. Cena musi być 

podana brutto w PLN cyfrowo i słownie.  

4. Zamawiający w trakcie oceny ofert bierze pod uwagę łączną cenę brutto. 

5. Do wyliczenia ceny, Wykonawca zastosuje właściwą, aktualnie obowiązującą 

w przepisach prawa stawkę podatku od towarów i usług (VAT). 

XIIa. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą: 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcami będą prowadzone tylko w PLN. 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej 

podanymi kryteriami i ich wagami procentowymi: 

Kryterium Waga % 

Cena (brutto) 60 

Maksymalny termin doręczenia przesyłki 

listowej krajowej najszybszej kategorii 
20 

Maksymalny termin doręczenia przesyłki 

listowej krajowej nie będącej przesyłką 

najszybszej kategorii 

20 

 

Cena brutto 60 % 

 

Ilość punktów za cenę będzie wyliczana według następującego wzoru: 

Cn 

C = ---------- x 60 

Cb 

 

C - ilość punktów za kryterium „cena” 

Cn – cena oferty brutto najniższa spośród oferowanych nieodrzuconych 

Cb – cena oferty brutto badanej 

 

Maksymalny termin doręczenia przesyłki listowej krajowej najszybszej kategorii - 20 % 

 

Ilość punktów za termin doręczenia będzie wyliczana według następującego wzoru: 

Tszn 

Tsz = ---------- x 20 

Tszb 

 

Tsz- ilość otrzymanych punktów za kryterium „termin doręczenia przesyłki listowej krajowej 

najszybszej kategorii” 

Tszn- najkrótszy okres doręczenia przesyłki listowej krajowej najszybszej kategorii spośród 

oferowanych 
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Tszb- okres doręczenia przesyłki listowej krajowej najszybszej kategorii oferty badanej 

 

Maksymalny termin doręczenia przesyłki listowej krajowej nie będącej przesyłką 

najszybszej kategorii - 20 % 

 

Ilość punktów za termin doręczenia będzie wyliczana według następującego wzoru: 

Tnn 

Tn = ---------- x 20 

Tnb 

 

Tn- ilość otrzymanych punktów za kryterium „termin doręczenia przesyłki listowej krajowej 

nie będącej przesyłką najszybszej kategorii” 

Tnn- najkrótszy okres doręczenia przesyłki listowej krajowej nie będącej przesyłką najszybszej 

kategorii spośród oferowanych 

Tnb- okres doręczenia przesyłki listowej krajowej nie będącej przesyłką najszybszej kategorii 

oferty badanej 

 

UWAGA !!! 

Zaoferowany termin doręczenia przesyłki należy podawać w dniach. 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca 

wszystkie wymogi formalne, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów za wszystkie 

kryteria łącznie, obliczoną wg wzoru: 

SUMA= C + Tsz + Tn 

2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami 

ustawy Pzp, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom wynikającym z SIWZ 

i zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą zgodnie z postanowieniami SIWZ, czyli 

taką, która uzyska największą ilość punktów, wyliczoną w oparciu o podane kryteria 

oceny.  

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym 

fakcie Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając informacje, o których mowa w art. 

92 ust. 1 Pzp. 

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – z podaniem nazwy (firmy) i adresu 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru zostanie zamieszczona 

niezwłocznie również na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Zamawiającego. 

7. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp Zamawiający 

unieważnia postępowanie. 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1. Wybrany Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym kwestie konieczne do 

sprawnego zawarcia umowy.  

2. Umowa winna być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane 

w formie pisemnej, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Termin na 
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podpisanie umowy będzie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty. W przypadku 

złożenia odwołania umowa zostanie zawarta po ostatecznym jego rozstrzygnięciu. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 

umowy w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiający wybierze ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny 

chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

4. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia Zamawiający może zbadać, czy nie 

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, 

który złożył ofertę najwyżej cenioną spośród pozostałych ofert.   

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. Wzór umowy: 

Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały zawarte we 

wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 

XVII. Zmiana umowy: 

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:  

1) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności 

wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny 

każda ze Stron musi udokumentować; 

2) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy z powodu uzasadnionych zmian 

w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 

3) zmiany postanowień umowy, w przypadku wprowadzenia przez ustawodawcę 

przepisów o charakterze bezwzględnie obowiązującym, z którymi postanowienia 

umowy pozostałyby w sprzeczności; 

4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) ustawowej zmiany stawki VAT na usługi pocztowe w trakcie obowiązywania 

niniejszej umowy; 

b) zmiany cennika maksymalnych opłat na powszechne usługi pocztowe wyłącznie 

w przypadku uprzedniego zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej zmiany cen za powszechne usługi pocztowe w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo Pocztowe. Zmiana cen, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie obowiązywać Strony od okresu 

rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym miało 

miejsce zatwierdzenie zmian cen za powszechne usługi pocztowe, jednakże nie 

wcześniej niż od dnia przekazania przez Wykonawcę zatwierdzonego cennika do 

siedziby Zamawiającego; 

c) zastosowania przez Wykonawcę programów rabatowych (upustowych), 

oferowanych przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy, pod warunkiem, że 

oferowane programy rabatowe będą korzystne dla Zamawiającego. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

Środki ochrony prawnej unormowane w art. 179 – 198g Pzp przysługują Wykonawcy, a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 

XIX. Inne informacje dotyczące postępowania oraz informacja o przetwarzaniu danych 

osobowych: 
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Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów 

udziału w postępowaniu. 
Zamawiający, wypełniając obowiązki wynikające z art. 13 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), zwanego dalej RODO, informuje, że: 

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

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 18, 02-676 

Warszawa 

2) Powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie, można się z nim skontaktować pisząc 

na adres e-mail: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym”, OVIKa-280-

…/20 

b) w przypadku udzielenia zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan będzie stroną lub do podjęcia działań przed 

zawarciem umowy, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona dokumentacja 

postępowania w oparciu o: ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej 

„ustawa Pzp”, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz podmioty 

upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty upoważnione przez Administratora 

danych, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: 

a) okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 

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

b) 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)     

a) 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, 

b) 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, stosownie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

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

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

d) 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: 

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

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

c) w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c 

RODO 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Zamawiający dołącza do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niżej wymienione załączniki : 

1. Załącznik nr 1 – wzór oferty; 

2. Załącznik nr 2 – formularz cenowy; 

3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

4. Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 

5. Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej; 

6. Załącznik nr 6 – wzór umowy; 

………………………………… 

mailto:inspektorochronydanych@ipn.gov.pl
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Załącznik nr 1 

 

   

……………………………………………………  

                    (pieczęć Wykonawcy)  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Data …………………………….  

 

Nazwa Wykonawcy (Wykonawców) ……………………………………………..................…  

…………………………………………………………………………………………………  

Adres: ………………………………………………………………………………………… 

REGON ……………………………………………………………………………………………………  

NIP ………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. ………………………………………………………………………………………………………… 

Fax. ………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:……………………………………………………………………………………………………… 

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM 

I ZAGRANICZNYM sygn. OVIKa-280-4/20 

na rzecz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w Katowicach,  

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym 

„Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia” za: 

a) Łączna cena brutto1: 

        cyfrowo …..............................................…………………………………………… PLN 

słownie......…................................................................................................................PLN 

Oświadczamy że: 

b) maksymalny termin doręczenia przesyłek listowych krajowych w przypadku przesyłki 

listowej najszybszej kategorii wyniesie ………… dni po dniu nadania 

(słownie:…………………………………). 

c) maksymalny termin doręczenia przesyłek listowych krajowych w przypadku przesyłki 

listowej nie będącej przesyłką najszybszej kategorii wyniesie …… dni po dniu nadania 

(słownie:………………………………). 

2. Oświadczam(y) zgodnie, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i zasadami 

postępowania. 

3. Oświadczam(y), że cena oferty, która stanowi łączna kwota wynagrodzenia brutto za 

wykonanie całości przedmiotu zamówienia publicznego nie będzie podlegała zmianie w czasie 

trwania umowy, z zastrzeżeniem § 9 pkt. 4 załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy, i obejmuje 

wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
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4. Oświadczam(y), że do wyliczenia łącznej kwoty wynagrodzenia brutto za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia publicznego, zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku od towarów 

i usług (VAT). 

5. Oświadczam(y), że co najmniej jedna osoba, o której mowa w ust. IIId SIWZ tj. wykonująca 

czynności w zakresie przyjmowania od Zamawiającego przesyłek i paczek oraz ich zwrotów w każdej 

z placówek pocztowych Wykonawcy, właściwych dla lokalizacji Zamawiającego, będzie zatrudniona 

na umowę o pracę. 

6. Oświadczam(y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ        

tj. 30 dni od daty jej otwarcia. 

7. Oświadczamy, że w całości i bez zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte we wzorze 

umowy będących częścią składową do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam(y), iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami 

opisanymi w ustawie prawo zamówień publicznych oraz określonymi przez Zamawiającego 

w SIWZ. 

9. Oferta zawiera/nie zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty z napisem 

"tajemnica przedsiębiorstwa" stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione. 

10. Formularz cenowy (załącznik nr 2) stanowi integralną część formularza ofertowego 

11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, zgodnie 

z Rozporządzeniem 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). 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.** 
 

1) należy wpisać łączną kwotę brutto wynikającą z formularza cenowego, stanowiącą sumę wszystkich poszczególnych pozycji w kolumnie 4. 

*/ niepotrzebne skreślić 
2)rozporządzenie 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) 

** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 

 

 

 

 

...................., dnia .......................................   ..................................................................  

(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 2  

 
( pieczęć adresowa firmy Wykonawcy ) 

 

Szacunkowy wykaz ilości przesyłek – formularz cenowy 

 
Szacunkowa ilość 

korespondencji 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Kwota brutto 

(kolumna 2 x 

kolumna 3) 

1 2 3 4 

 

Przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne krajowe Format 1 

Do 500g 5321   

 

Przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne krajowe Format 2 

Do 1000g 223   

 

Przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne krajowe Format 3 

Do 2000g 7   

 

Przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe krajowe Format 1 

Do 500g 1742   

 

Przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe krajowe Format 2 

Do 1000g 802   

 

Przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe krajowe Format 3 

   

Do 2000g 494   

 

Przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe zagraniczne 

Strefa A - do 50 g 29   

Strefa A - 50-100 g 29   

Strefa A - 100-350 g 29   

Strefa A - 350-500 g 29   

Strefa A - 500-1000 g 29   

Strefa A - 1000-2000 g 15   

strefa B - do 50 g 29   

strefa B – 50-100 g 29   

strefa B - 100-350 g 29   

strefa B - 350-500 g 29   

strefa B - 500-1000 g 29   

strefa B - 1000-2000 g 15   

strefa C - do 50 g 29   

strefa C - 50-100 g 29   
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strefa C - 100-350 g 29   

strefa C - 350-500 g 29   

strefa C - 500-1000 g 29   

strefa C - 1000-2000 g 15   

strefa D - do 50 g 29   

strefa D - 50-100 g 29   

strefa D - 100-350 g 29   

strefa D - 350-500 g 29   

strefa D - 500-1000 g 29   

strefa D - 1000-2000 g 15   

 

Przesyłki listowe polecone ekonomiczne krajowe Format 1 

Do 500g 26738   

 

Przesyłki listowe polecone ekonomiczne krajowe Format 2 

Do 1000g 2376   

 

Przesyłki listowe polecone ekonomiczne krajowe Format 3 

Do 2000g 960   

 

Przesyłki listowe polecone priorytetowe krajowe Format 1 

Do 500g 5028   

 

Przesyłki listowe polecone priorytetowe krajowe Format 2 

Do 1000g 696   

 

Przesyłki listowe polecone priorytetowe krajowe Format 3 

Do 2000g 166   

 

Potwierdzenie odbioru do listów poleconych 

Potwierdzenie odbioru 10966   

 

Przesyłki listowe polecone priorytetowe zagraniczne  

Strefa A - do 50 g 254   

Strefa A - 50-100 g 38   

Strefa A - 100-350 g 41   

Strefa A - 350-500 g 46   

Strefa A - 500-1000 g 12   

Strefa A - 1000-2000 g 12   

strefa B - do 50 g 12   

strefa B – 50-100 g 12   

strefa B - 100-350 g 12   

strefa B - 350-500 g 12   

strefa B - 500-1000 g 12   

strefa B - 1000-2000 g 12   
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strefa C - do 50 g 12   

strefa C - 50-100 g 12   

strefa C - 100-350 g 12   

strefa C - 350-500 g 12   

strefa C - 500-1000 g 12   

strefa C - 1000-2000 g 12   

strefa D - do 50 g 12   

strefa D - 50-100 g 12   

strefa D - 100-350 g 12   

strefa D - 350-500 g 12   

strefa D - 500-1000 g 12   

strefa D - 1000-2000 g 12   

potwierdzenie odbioru do przesyłek 

listowych poleconych priorytetowych 

zagranicznych 

156   

 

Paczki ekonomiczne krajowe gabaryt A 

Do 1 kg 31   

Powyżej 1 kg do 2 kg 101   

Powyżej 2 kg do 5 kg 180   

Powyżej 5 kg do 10 kg 206   

Potwierdzenie odbioru do paczek 

ekonomicznych krajowych gabaryt A 

220   

 

Paczki ekonomiczne krajowe gabaryt B 

Do 1 kg 24   

Powyżej 1 kg do 2 kg 24   

Powyżej 2 kg do 5 kg 24   

Powyżej 5 kg do 10 kg 24   

Potwierdzenie odbioru do paczek 

ekonomicznych krajowych gabaryt B 

24   

 

Paczki priorytetowe krajowe gabaryt A 

Do 1 kg 29   

Powyżej 1 kg do 2 kg 31   

Powyżej 2 kg do 5 kg 367   

Powyżej 5 kg do 10 kg 125   

Potwierdzenie odbioru do paczek 

priorytetowych krajowych gabaryt A 

180   

 

Paczki priorytetowe krajowe gabaryt B 

Do 1 kg 24   

Powyżej 1 kg do 2 kg 24   

Powyżej 2 kg do 5 kg 24   

Powyżej 5 kg do 10 kg 24   
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Potwierdzenie odbioru do paczek 

priorytetowych krajowych gabaryt B 

24   

 

Paczki priorytetowe zagraniczne gabaryt A 

Do 1 kg 10   

Powyżej 1 kg do 2 kg 10   

Powyżej 2 kg do 3 kg 10   

Powyżej 3 kg do 4 kg 10   

Powyżej 4 kg do 5 kg 10   

Powyżej 5 kg do 6 kg 10   

Powyżej 6 kg do 7 kg 10   

Powyżej 7 kg do 8 kg 10   

Powyżej 8 kg do 9 kg 10   

Powyżej 9 kg do 10 kg 10   

Potwierdzenie odbioru do paczek 

priorytetowych zagranicznych gabaryt 

A 

10   

 

Usługi dodatkowe 

Usługa odbioru przesyłek listowych 

oraz paczek pocztowych z siedziby 

Zamawiającego 

5 razy w tygodniu (pn.-pt.) 

(koszt za 2 lokalizacje ) 

 

Ilość lokalizacji 

2 

  

 

  ŁĄCZNIE:  

 

 

Ceny jednostkowe podane w tabeli 1 i 2 będą stanowić podstawę do rozliczeń z Wykonawcą w trakcie 

realizacji zamówienia. W przypadku nadawania przez Zamawiającego przesyłek nie ujętych 

w powyższej tabeli, podstawą rozliczeń będą ceny z załączonego do umowy cennika usług pocztowych 

Wykonawcy. 

Świadczenie usługi potwierdzenia odbioru w obrocie zagranicznym będzie odbywać się do krajów nie 

wykluczonych w cenniku usług Wykonawcy obowiązującym w dniu realizacji usługi. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania maksymalnych ilości asortymentu, 

podanych w opisie przedmiotu zamówienia. 

Strefa A obejmuje Europę (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem), Strefa B obejmuje obszar Ameryki 

Północnej i Afryki, Strefa C: Ameryki Południowej, Środkowej i Azji, Strefa D: Australii i Oceanii 

 

 

 

 …………………,dn.………    ……………………………………… 

    (pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 

 

 

............................................. 
            pieczęć  firmowa  Wykonawcy  

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: 

 

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE 

KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM  
 

Znak: OVIKa-280-4/20  

 

działając w imieniu…………………………………………………………………………………… , 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam,  

że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

wymienione w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz warunki wynikające z SIWZ. 

 

Jako ubiegający się udzielenie zamówienia Wykonawca,  spełniam warunki dotyczące: 

 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

....................................................                  ................................................................................ 
      ( miejsce  i  data  złożenia  oświadczenia )                                                                  ( pieczęć  i  podpisy  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy ) 
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Załącznik nr 4 

  
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

      

    
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie 

krajowym i zagranicznym znak: OVIKa-280-4/20, prowadzonego przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  ……………………………………………………… 

(podpis) 

 

        

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 

16-23 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  ……………………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  ……………………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 5 

 

UWAGA: niniejsze oświadczenie wraz z ewentualnymi załącznikami 

składa każdy Wykonawca 

w terminie 3 dni od opublikowania na stronie internetowej informacji, o których mowa 

w ust. V pkt 5 SIWZ, bez wezwania Zamawiającego 
 

 

 

 

 

 

( pieczęć adresowa firmy wykonawcy ) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie 

usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym znak: OVIKa-280-4/20, prowadzonego 

przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział 

w Katowicach, oświadczam w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, że 

Wykonawca: 

 

NALEŻY / NIE NALEŻY* 

 

do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. 

 

Jednocześnie, w przypadku należenia do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 Pzp, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

…………………,dn.………     ……………………………………………. 
Czytelne imię i nazwisko lub pieczęć i parafka 

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

 

*niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 6 

 

UMOWA (WZÓR) 

 

zawarta w dniu ......................... 2020 roku w Katowicach pomiędzy: 

 

Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

Oddział w Katowicach z siedzibą w Katowicach (40-145) przy ul. Józefowska 102, 

reprezentowanym przez: 

dra Andrzeja Sznajdera – Dyrektora Oddziału 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

reprezentowanym przez:………………………………………………………………………  

zwanym dalej Wykonawcą, 

zwanymi łącznie w treści umowy Stronami, 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 
Na podstawie przeprowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) postępowania o zamówienie 

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie 

krajowym i zagranicznym (znak: OVIKa 280-4/20), Wykonawca zobowiązuje się do 

świadczenia na rzecz Zamawiającego usług określonych w § 2 umowy.  

§ 2. 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 

i zagranicznym przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, w zakresie:  

1) przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, w tym przesyłek 

rejestrowanych zawierających korespondencję skierowaną do sądów, organów 

administracji publicznej lub innych organów, z których nadaniem w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego odpowiednie przepisy prawa łączą skutek 

wniesienia pisma do sądu/urzędu przez nadawcę;  

2) przyjmowania, przemieszczania i doręczania paczek pocztowych;  

3) zwrotu przesyłek rejestrowanych do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości 

doręczenia lub wydania odbiorcy;  

4) świadczenie przez Wykonawcę usług komplementarnych (potwierdzenie odbioru 

przesyłki rejestrowanej) przewidzianych dla rodzajów przesyłek rejestrowanych.  

2. Przedmiot umowy będzie realizowany na zasadach określonych w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w:  

1) ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041); 

2) przepisach wykonawczych;  

3) międzynarodowych przepisach pocztowych.  

3. Rodzaje i szacunkowe ilości przesyłek w ramach świadczonych usług określone zostały 

w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do umowy. Podane w nim ilości służą 

jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości przedmiotu umowy i będą ulegały zmianie 

w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawcy nie 
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przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku, gdy środki finansowe 

i ilości przesyłek określone w umowie nie zostaną w pełni wykorzystane do terminu 

zakończenia umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza świadczenie przez Wykonawcę usług, nie ujętych w formularzu 

cenowym lub usług ujętych w formularzu cenowym, w zakresie przekraczającym wskazane 

w formularzu ilości, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 1. Za usługi nie ujęte w formularzu 

cenowym Zamawiający będzie uiszczał opłatę zgodną z cennikiem Wykonawcy 

obowiązującym w chwili nadania przesyłki lub wykonania usługi.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania, że data nadania u Wykonawcy 

przesyłek kierowanych do sądów, organów administracji publicznej lub innych organów (np. 

Krajowej Izby Odwoławczej) będzie równoznaczna z zachowaniem terminów wysłania pisma 

przewidzianych w przepisach art. 57 § 5 pkt. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 

12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 Kodeksu prawa cywilnego, art. 83 § 3 ustawy 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, art. 198b ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, z których 

wynika zachowanie terminu z chwilą nadania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania działalności pocztowej na 

podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo 

pocztowe. 

7. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 3. 

ZAKRES UMOWY 
1. Usługi pocztowe będące przedmiotem zamówienia świadczone będą na rzecz Instytutu 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział 

w Katowicach mieszczącego się w niżej wymienionych lokalizacjach:  

- ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice, 

- ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa,  

- ul. Piastowskiej 40, 43-319 Bielsko-Biała, 

przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany adresów tych lokalizacji w trakcie 

trwania umowy.  

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy, zobowiązuje się w szczególności do:  

1) odbioru przesyłek od Zamawiającego z lokalizacji przy ul. Józefowskiej 102 

w Katowicach, przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w Częstochowie co najmniej raz 

dziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00; 

2) dostarczania przesyłek do adresatów w kopertach oryginalnych, przekazanych przez 

Zamawiającego;  

3) dostarczania przesyłek adresowanych do Zamawiającego co najmniej raz dziennie 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00 do lokalizacji 

wymienionych w ust. 1;  

4) umożliwienia nadania przesyłek upoważnionym pracownikom Zamawiającego co 

najmniej jeden raz dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w co najmniej 

dwóch placówkach Wykonawcy znajdujących się najbliżej lokalizacji wskazanych w ust. 1;  

5) dostarczania przesyłek nadanych przez Zamawiającego do każdego miejsca w kraju 

i zagranicą, a w przypadku przesyłek zagranicznych z zastrzeżeniem ograniczeń 

w obrocie z poszczególnymi krajami;  

6) zwrotu do lokalizacji określonych w ust. 1 – niedoręczonych przesyłek niezwłocznie po 

wyczerpaniu możliwości ich doręczenia;  
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7) każdorazowego dokumentowania przyjęcia przesyłek do wyekspediowania pieczęcią, 

podpisem i datą w książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych) oraz w zestawieniu 

ilościowym przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych (dla przesyłek nie 

rejestrowanych);  

8) dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - w przypadku nieobecności 

adresata, do pozostawienia 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; 

9) doręczania do lokalizacji określonych w ust. 1, pokwitowanych przez adresata 

potwierdzeń odbioru przesyłek rejestrowanych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki; 

10) odbierania od Zamawiającego i dostarczania do wskazanych adresatów przesyłek 

wysyłanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych 

egzemplarzach bibliotecznych zawierających egzemplarze obowiązkowe wysyłane do 

bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania (przesyłka biblioteczna). Wykonawca 

zwolni taką przesyłkę od opłat pocztowych, do wysokości najniższej opłaty za 

przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki niebędącej przesyłką najszybszej 

kategorii, tego rodzaju, tej samej masy, ustalonej w obowiązującym cenniku usług 

powszechnych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012r. – Prawo pocztowe. Zamawiający oznaczy przesyłkę w sposób widoczny 

pieczęcią „przesyłka biblioteczna”. 

11) umożliwienia Zamawiającemu uiszczania opłat w formie przerzuconej na adresata za 

przesyłki listowe polecone oraz nierejestrowane, ekonomiczne i priorytetowe w obrocie 

krajowym i zagranicznym. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce:  

1) nazwy odbiorcy wraz z jego adresem, określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, 

priorytet czy ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru - ZPO);  

2) na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku (pieczątki) określającej pełną 

nazwę i adres Zamawiającego;  

3) w miejscu przeznaczonym na znak opłaty pocztowej napisu/nadruku odcisku pieczęci 

według wzoru:  

 

„Opłata pobrana umowa nr …………….. z dnia ……………… 2020 r. zawarta 

z ………………………… Nadano w ……………………………” 

 

4. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co 

należy rozumieć:  

1) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do książki nadawczej 

w dwóch egzemplarzach. Jeden dla Wykonawcy, drugi dla Zamawiającego jako 

potwierdzenie nadania danej partii przesyłek;  

2) dla przesyłek nie rejestrowanych – zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych 

kategorii wagowych sporządzane dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach. 

Jeden dla Wykonawcy, drugi dla Zamawiającego jako potwierdzenie nadania danej 

partii przesyłek.  

5. Zamawiający będzie korzystał ze swojego opakowania przesyłek. 
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6. Zamawiający będzie stosował formularze i druki niezbędne do świadczenia usług będących 

przedmiotem umowy, według wzorów określonych przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przesyłki od momentu odebrania ich od 

Zamawiającego (przekazania ich przez Zamawiającego Wykonawcy) do doręczenia ich 

właściwemu adresatowi lub zwrotu Zamawiającemu w przypadku ich niedoręczenia. 

8. Przez opłatę w formie przerzuconej na adresata należy rozumieć opłatę w całości wniesioną 

przez Zamawiającego, bezgotówkowo, poprzez polecenie przelewu w terminie późniejszym 

niż dzień otrzymania przesyłek. 

9. Opłatą przerzuconą na adresata objęte są przesyłki:  

1) adresowane na adres Zamawiającego, 

2) posiadające na stronie adresowej w miejscu przeznaczonym na znak opłaty, oznaczenie 

potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku 

pieczęci o treści:   

 

  „OPŁATA  PRZERZUCONA NA ADRESATA 

umowa z ……………………… nr  ...........................                                                                                                               

  z dnia ………………… 2020r.”  

10. Wykonawca gwarantuje: 

1)  maksymalny termin doręczenia przesyłki listowej krajowej najszybszej kategorii 

w ciągu ……… dni po dniu nadania; 

2) Maksymalny termin doręczenia przesyłki listowej krajowej nie będącej przesyłką 

najszybszej kategorii w ciągu …… dni po dniu nadania. 

11. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za nie wykonaną jeżeli 

doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło 

w terminie 14 dni od dnia nadania. 

12. Pisemną reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi 

Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dni od nadania przesyłki 

rejestrowanej, nie później niż 12 miesięcy w obrocie krajowym i 6 miesięcy w obrocie 

zagranicznym od ich nadania. 

13. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia 

otrzymania reklamacji – w przypadku przesyłek krajowych oraz 90 dni – w przypadku 

przesyłek zagranicznych.  

 

§ 4. 

TERMIN REALIZACJI 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 2021 

r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

2. Umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku zapłaty kwoty, o której mowa 

w § 5 ust. 1 umowy lub kwoty, przy której nie będzie możliwe zlecenie nadania następnej 

przesyłki bez przekroczenia kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1. 

3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o spodziewanym terminie przekroczenia kwoty, 

o której mowa w § 5 ust. 1 i wcześniejszym zakończeniu umowy.  

 

§ 5. 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w maksymalnej 

wysokości ………………………………… PLN (słownie: ……………………………) brutto. 

2. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego, w przypadku 

gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie określonym 

w § 4 ust. 1 będzie niższe od wynagrodzenia maksymalnego. 
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3. Tytułem wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy Wykonawca pobierał będzie od 

Zamawiającego opłaty zgodne z cennikiem usług pocztowych zawartym w formularzu 

ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, a w przypadku nadania przez 

Zamawiającego przesyłek nie ujętych w formularzu ofertowym, podstawą rozliczeń będą ceny 

określone w cenniku Wykonawcy, aktualnym na dzień nadania przesyłki. 

4. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. 

5. Za przyjęte przesyłki oraz zwroty przesyłek, jak również usługi odbioru przesyłek 

Zamawiający zobowiązuje się uiścić opłatę „z dołu”. Do dnia 7-go każdego następnego 

miesiąca Wykonawca wystawi Fakturę VAT wraz ze specyfikacją wykonanych usług. 

6. Należności wynikające z faktury Zamawiający zapłaci z dołu, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Podstawą obliczenia należności, będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub 

zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona 

co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych. 

9. Podstawą rozliczeń finansowych w odniesieniu do usługi określonej w § 3 ust. 2 pkt 10) jest 

suma opłat za przesyłki, które faktycznie nadeszły do Zamawiającego, stwierdzona na 

podstawie dokumentów oddawczych, w okresie rozliczeniowym, zgodnie z cennikiem 

obowiązującym w dniu nadania przesyłek. 

10. W przypadku przesyłek, które nie są rejestrowane – ilość i waga przyjętych lub 

zwróconych przesyłek, stwierdzona będzie na podstawie zestawienia nadanych lub zwróconych 

przesyłek, sporządzonego przez Zamawiającego i potwierdzona przez placówkę Wykonawcy. 

11. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 

umowy przez Wykonawcę.  

 

§ 6. 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW 
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów, w ramach realizacji umowy 

będzie: ………………………..…………….. tel.: ……………..…..………………………… 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów, w ramach realizacji umowy będzie: 

……………………. ……………………………………tel.:………………………………… 

3. Zmiana osób upoważnionych do kontaktu nie wymaga aneksy do umowy, a jedynie 

pisemnego powiadomienia. 

 

§ 7. 

ODSZKODOWANIE 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości i na zasadach ustalonych 

w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

 

§ 8. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:  

1) wystąpienia okoliczności określonych w art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – 

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach;  
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2) likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy;  

3) nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy;  

4) w przypadku, gdy Wykonawca trzykrotnie w okresie trwania umowy nie wykona 

któregokolwiek z obowiązków określonych w § 3 ust. 2;  

5) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie i zaniechania zmiany 

sposobu jego wykonania mimo upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu 

na dokonanie zmiany; 

6)  jeżeli nie zostaną przyznane środki finansowe w budżecie na rok 2021 i 2022 na 

realizację zamówienia. 

2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 może być 

dokonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu i nie stanowi 

podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy wobec Zamawiającego. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:  

1) Zamawiający, pomimo dodatkowego wezwania, nie dokonuje zapłaty należności 

określonej w fakturze VAT w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty;  

2) Zamawiający, pomimo dodatkowego wezwania, bez uzasadnionej przyczyny odmawia 

odbioru przedmiotu umowy.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać 

uzasadnienie. 

 

§ 9. 

ZMIANA UMOWY 

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:  

1) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności 

wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny 

każda ze Stron musi udokumentować; 

2) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy z powodu uzasadnionych zmian 

w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 

3) zmiany postanowień umowy, w przypadku wprowadzenia przez ustawodawcę 

przepisów o charakterze bezwzględnie obowiązującym, z którymi postanowienia 

umowy pozostałyby w sprzeczności; 

4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) ustawowej zmiany stawki VAT na usługi pocztowe w trakcie obowiązywania 

niniejszej umowy; 

b) zmiany cennika maksymalnych opłat na powszechne usługi pocztowe wyłącznie 

w przypadku uprzedniego zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej zmiany cen za powszechne usługi pocztowe w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo Pocztowe. Zmiana cen, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie obowiązywać Strony od okresu 

rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym miało 

miejsce zatwierdzenie zmian cen za powszechne usługi pocztowe, jednakże nie 

wcześniej niż od dnia przekazania przez Wykonawcę zatwierdzonego cennika do 

siedziby Zamawiającego; 



OVIKa-280-4/20 

32 

 

c) zastosowania przez Wykonawcę programów rabatowych (upustowych), 

oferowanych przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy, pod warunkiem, że 

oferowane programy rabatowe będą korzystne dla Zamawiającego. 

  

§ 10. 

PRACOWNICY REALIZUJĄCY ZAMÓWIENIE 
1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem 

oraz zobowiązany jest wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych 

z zatrudnieniem wymaganego personelu. 

2. Zamawiający stosownie do art. 29 st. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumienie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy, w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzanych zadań, co 

najmniej jednej osoby realizującej przedmiot umowy w zakresie przyjmowania od 

Zamawiającego przesyłek i paczek oraz ich zwrotów, w tym Zamawiający wymaga aby 

warunek był spełniony w każdej z placówek pocztowych Wykonawcy, właściwych dla 

lokalizacji Zamawiającego, o których mowa w § 3 ust. 1.  

3.  W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób, o których mowa w ust. 2. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny; 

2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu, o którym mowa 

w ust. 2 w trakcie realizacji umowy: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których wezwanie dotyczy. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 

2) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynność, 

których dotyczy ww. oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów żądanych i innych dokumentów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§11. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
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1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, zgodnie z Rozporządzeniem 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). Informacja o przetwarzaniu danych osobowych określona została 

w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

2. W związku z powierzeniem Wykonawcy prowadzenia spraw z zakresu świadczenia usług 

pocztowych, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, z którego może 

wynikać możliwość zapoznania się Wykonawcy z posiadanymi przez Zamawiającego danymi 

osobowymi i innymi informacjami, dokumentami i materiałami, Wykonawca oświadcza, iż zna 

przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1781) oraz 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 i zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności - w tym do postępowania 

zgodnego z ww. przepisami oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą - w celu właściwego zapewnienia 

bezpieczeństwa wszystkich danych, o których mowa powyżej. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.  

 

§ 12. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby ewentualne spory rozwiązywane 

były polubownie w drodze negocjacji. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

obowiązującego prawa, w tym postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz ustawy Prawo pocztowe. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Spory powstałe pomiędzy stronami wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy 

rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

6. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie Wykonawca nie może przenieść 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  

 

Załączniki:  

1) Oferta Wykonawcy; 

2) Formularz cenowy; 

3) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.  

Zatwierdzam projekt umowy pod względem finansowo – księgowym:………………………………… 

 

Zatwierdzam projekt umowy pod względem prawnym:………………………………………………… 
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Załącznik nr 3 do umowy 

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA WYKONAWCÓW 

Cel przetwarzania danych osobowych 

Pozyskane dane osobowe w zakresie podanym w umowie przetwarzane będą w celu niezbędnym do zawarcia 

i wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym do celów 

archiwizacyjnych. 

Podstawa prawna 

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w art. 6 ust. 1 lit b, c i f 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  

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa 

Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne 

i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności 

przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub 

nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych 

osobowych. 

Inspektor Ochrony Danych osobowych 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres 

do korespondencji: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni przez Administratora danych: 

Pracownicy IPN-KŚZpNP oraz następujące podmioty przetwarzające dane: kurierzy, operatorzy pocztowi, 

sądy, organy władzy publicznej w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

Okres przechowywania danych osobowych 

Zawarte w umowie dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez 

10 lat od dnia jej zakończenia, przy czym jeśli przedmiotem umowy jest przeniesienie praw autorskich, to 

dane te są przechowywane wieczyście. 

Uprawnienia 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy 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. 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy. 
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