
 
 
Ogłoszenie nr 527465-N-2018 z dnia 2018-03-06 r.  

Gmina Otwock: Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Otwocka usług pocztowych w obrocie 
krajowym i zagranicznym obejmujących przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie 

przesyłek pocztowych do każdego miejsca w kraju i za granicą, oraz ewentualnych zwrotów 
przesyłek niedoręczonych w obrocie krajowym i zagranicznym 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  



I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, krajowy numer identyfikacyjny 1326877000000, 
ul. ul. Armii Krajowej  5 , 05400   Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 
227 792 001, e-mail umotwock@otwock.pl, faks 227 794 225.  
Adres strony internetowej (URL): www.bip.otwock.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  
www.bip.otwock.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Nie  
www.bip.otwock.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówie ń publicznych w zwi ą zku z art. 18 ustawy z 



dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówie ń publicznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U z 2016 r. poz. 1020) składanie ofert odbywa si ę za po ś rednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 
(Dz. U. poz. 152 9), osobi ś cie lub za po ś rednictwem posła ń ca.  
Adres:  
Ofert ę nale ż y zło ż y ć w siedzibie Zamawiaj ą cego - przy ul. Armii Krajowej 5 w 
Otwocku, kod 05-400, –budynek B, pok. nr 1  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie na rzecz Urzędu 
Miasta Otwocka usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym obejmujących 
przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych do każdego miejsca w 
kraju i za granicą, oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych w obrocie 
krajowym i zagranicznym  
Numer referencyjny: WZP.271.25.2018  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: III. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia 
jest świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Otwocka usług pocztowych w obrocie krajowym i 
zagranicznym obejmujących przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek 
pocztowych do każdego miejsca w kraju i za granicą, oraz ewentualnych zwrotów przesyłek 
niedoręczonych w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z 
dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2017, poz. 1481) Zamawiający będzie nadawał przesyłki 



w trybie specjalne tj. w trybie KPA, OP, KPC o PZP i oczekuje, aby potwierdzenie nadania 
przesyłko rejestrowanej wydane przez Wykonawcę miało moc dokumentu urzędowego. 1. 
Zakres i opis przedmiotu zamówienia : 1.1. Szczegółowe informacje dotyczące wykonywanej 
usługi: • usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek listowych, • 
usługi doręczania zwrotów przesyłek listowych niedoręczonych, po wyczerpaniu wszystkich 
możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, • usługi pocztowe dotyczące paczek 
pocztowych, • usługi pocztowe dotyczące przesyłek najszybszej kategorii w obrocie 
krajowym - kurierskich. 1.2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu 
zamówienia: 1. Przez Wykonawcę rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do 
wykonywania działalności pocztowej tzn. posiadającego aktualny wpis do rejestru operatorów 
pocztowych, wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie 
działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w 
obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 
listopada 2012r. (Dz. U. z 2017 poz. 1481) 2. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem 
zamówienia rozumie się: 1) przesyłki listowe: a) przesyłki nierejestrowane- nie będące 
przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym (zwykłe 
ekonomiczne), b) przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i 
zagranicznym (zwykłe priorytetowe), c) przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami 
najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym (polecone ekonomiczne), d) 
przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym (polecone 
priorytetowe), e) przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za 
potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym 
(polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru ZPO), f) przesyłki najszybszej kategorii 
przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie 
krajowym i zagranicznym (polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
ZPO), g) gabaryt A - to przesyłki listowe o wymiarach: - minimum - wymiary strony 
adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, - maksimum - żaden z wymiarów nie 
może przekroczyć wysokości 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm, h) gabaryt B - to 
przesyłki listowe o wymiarach: - minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza 
wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, - maksimum - suma długości, 
szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) 
nie może przekroczyć 600 mm. 2) paczki pocztowe: a) paczki pocztowe rejestrowane nie 
będące paczkami najszybszej kategorii (zwykłe), b) paczki pocztowe rejestrowane 
najszybszej kategorii (priorytetowe), c) gabaryt A - to paczki pocztowe o wymiarach: - 
minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, - maksimum 
- żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokości 500 mm, wysokości 
300 mm, d) gabaryt B – to paczki których przynajmniej jeden wymiar przekracza rozmiar 
Gabarytu A 3) przesyłki kurierskie: 1. przesyłki najszybszej kategorii w obrocie krajowym 
przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru o wadze do 30 
kg, 2. przesyłki najszybszej kategorii w obrocie krajowym przyjęte za potwierdzeniem 
nadania o wadze do 30 kg 3. Użyte określenia związane z opisem przedmiotu zamówienia 
oznaczają: - przesyłka priorytetowa - przesyłka listowa mająca pierwszeństwo w procesie 
doręczania przed pozostałymi przesyłkami, czas jej doręczenia wynosi D+1 (dzień nadania 
plus jeden); - przesyłka ekonomiczna - przesyłka listowa nierejestrowana lub polecona nie 
będąca przesyłką priorytetową; - przesyłka rejestrowana - przesyłka przyjęta za 
pokwitowaniem przyjęcia i doręczana za pokwitowaniem odbioru; - przesyłka polecona - 
przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób 
zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem; - paczki pocztowe - 
przesyłki rejestrowane zawierające rzeczy lub dokumenty w obrocie krajowym i 
zagranicznym; - zwrotne potwierdzenie odbioru - zwrócone nadawcy potwierdzenie odbioru 



zawierające datę i podpis odbiorcy, stanowiący potwierdzenie otrzymania przesyłki listowej; - 
obrót zagraniczny – miejsce w krajach europejskich i pozaeuropejskich. 4. Zwracanie do 
Zamawiającego przesyłek wszystkich rodzajów po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia 
lub wydania odbiorcy – zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podaniem przyczyny 
nieodebrania. 5. Świadczenie usługi przez co najmniej 5 dni w tygodniu od poniedziałku do 
piątku, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 6. Wykonawca świadcząc 
przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.1. zobowiązany jest do posiadania jednej 
własnej stałej placówki pocztowej - nadawczej usytuowanej na terenie miasta Otwocka 
świadczącej usługi pocztowe, zlokalizowanej od siedziby Zamawiającego w odległości nie 
większej niż 1500 m (obliczonej w linii prostej). 7. Placówka wskazana przez Wykonawcę 
winna posiadać adres uwzględniający nazwę ulicy wraz z numerem, telefon stacjonarny oraz 
godzinami urzędowania celem ułatwienia bezpośredniego kontaktu Zamawiającego z 
Wykonawcą. 8. Stałość placówek oznacza, że w trakcie trwania umowy Wykonawca nie 
może zmniejszyć ilości placówek pocztowych wymaganych przez Zamawiającego. 9. Przed 
dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
sprawdzenia wybranych przez Zamawiającego placówek w zakresie spełnienia warunków o 
których mowa w pkt. 6 i 11. 10. Negatywny wynik przeprowadzonej weryfikacji placówek, o 
których mowa w pkt 6 będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
ustawy. 11. Placówka Wykonawcy, o której mowa w pkt 6 musi spełniać niżej wymienione 
warunki: a) Czynna co najmniej 8 godzin we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy, b) Oznakowana w sposób widoczny „szyldem” z nazwą lub 
logo Wykonawcy, umieszczonym w obrębie witryny jednoznacznie wskazującym na 
jednostkę Wykonawcy. c) gdy placówka znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest 
inna działalność gospodarcza:  musi posiadać wyodrębnione stanowisko do obsługi 
klientów w zakresie usług pocztowych;  stanowisko w widoczny sposób musi być 
oznakowane nazwą lub logo Wykonawcy.  stanowisko musi posiadać widoczną informację 
o godzinach pracy w zakresie usług pocztowych;  stanowisko musi zapewniać 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami właściwymi w zakresie ochrony 
danych osobowych art. 41. Ust.1 Prawo pocztowe. d) Przesyłki przeznaczone do wysyłki 
mogą być dostarczane do placówki nadawczej przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego w dniu robocze od poniedziałku do piątku do godziny 18:00 12. Przesyłki 
nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w 
kraju i za granicą. 13. Zamawiający wymaga, aby przesyłki pocztowe przygotowane do 
nadania były odbierane bezpośrednio z siedziby Zamawiającego codziennie w dni robocze w 
godzinach: poniedziałek-piątek: 9:00 – 11:00. 14. W przypadku zaistnienia konieczności 
nadania przesyłek poza godzinami odbioru, o których mowa w pkt. 13, Zamawiający 
dostarczy przesyłki do placówki wskazanej przez Wykonawcę, o której mowa w pkt. 6. 15. 
Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe z zachowaniem wskaźników terminowości 
doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanym w Rozporządzeniu Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 545) w sprawie 
warunków wykonywania usług pocztowych 16. Nadanie przesyłek pocztowych (data 
wysłania) objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru od 
Zamawiającego lub dostarczenia przez Zamawiającego. 17. W przypadku uzasadnionych 
zastrzeżeń w stosunku do już odebranych przesyłek (np. nieprawidłowe opakowanie, brak 
pełnego adresu, niezgodność wpisów w dokumentach nadawczych z wpisami na przesyłkach, 
brak znaków opłaty itp.) Wykonawca bez zbędnej zwłoki wyjaśnia je z Zamawiającym. Brak 
możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń, o których mowa lub ich usunięcia w dniu odbioru 
przesyłek od Zamawiającego powoduje, iż nadanie przesyłek przez Wykonawcę nastąpi w 
dniu następnym lub ich całkowitym usunięciu przez Zamawiającego 18. Zamawiający 
zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy 



rozumieć: a) dla przesyłek poleconych – ewidencjonowanie każdej przesyłki w książce 
nadawczej, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron w celach 
rozliczeniowych, z czego dla Zamawiającego Wykonawca będzie potwierdzał nadanie danej 
partii przesyłek, b) dla przesyłek zwykłych – ilościowe zestawienie przesyłek według danych 
kategorii wagowych w celach rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których jeden 
stanowił będzie potwierdzenie nadania określonej partii przesyłek dla Zamawiającego, c) dla 
paczek pocztowych – potwierdzenie nadania paczki, dla celów rozliczeniowych, w dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, co dla Zamawiającego stanowić będzie 
potwierdzenia nadania danych przesyłek. 19. Zamawiający umieszcza w sposób trwały i 
czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając 
rodzaj przesyłki (np. zwykła, polecona, priorytetowa) na stronie adresowej przesyłki. 
Wykonawca zapewnia wszelkie oznaczenia przesyłek rejestrowanych i będących przesyłkami 
najszybszej kategorii oraz druki potwierdzenia odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym. 
Zamawiający może korzystać z własnych wzorów druków potwierdzenia odbioru po 
wcześniejszym uzgodnieniu ich formy i treści z Wykonawcą. 20. Ze względu na specyfikę 
przesyłek rejestrowanych Zamawiającego, Zamawiający wymaga przestrzegania przez 
Wykonawcę nw. wymogów ustawowych w odniesieniu do dokumentów urzędowych w 
zakresie: a) skutków nadania pisma (moc doręczenia) – m.in. art. 57 § 5 pkt 2 ustawy – 
Kodeks postępowania administracyjnego /termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego 
upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego/, art. 
165 § 2 – Kodeks postępowania cywilnego /oddanie pisma procesowego w polskiej placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu/, art. 12 § 6 
pkt 2 – Ordynacja podatkowa /Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem 
pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego/, art. 198b ust. 
2 zdanie drugie ustawy ‐ Prawo zamówień publicznych /złożenie skarg w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jego wniesieniem/, b) skutków potwierdzenia 
przyjęcia przesyłki oraz przekazu pocztowego (moc dokumentu urzędowego) – zob. art. 17 
ustawy – Prawo pocztowe /potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowej lub przekazu 
pocztowego wydane przez placówkę operatora wyznaczonego/. 21. Wykonawca będzie 
doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru 
przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od 
dnia odbioru. Potwierdzenie odbioru winno zawierać datę odbioru i podpis odbiorcy. 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 
wiadomości u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w w/w terminie 
Wykonawca sporządza powtórne zawiadomienie po upływie 7-go dnia 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. 
Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki na zasadach określonych w: - ustawie z 
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 
2017 r. poz. 1257.) - regulującej tryb doręczania pism nadawanych w postępowaniu 
administracyjnym, - ustawie Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 
1481) - ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) . - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 22. Planowane do nadania ilości przesyłek 
danego rodzaju zawarto w załączniku nr 1 a do SIWZ 23. Wykazane w ww. załączniku 
szacunkowe ilości przesyłek listowych każdego rodzaju, zostały podane dla obliczenia 
wartości oferty i są one wyłącznie wielkościami orientacyjnymi. Wykonawcy, z którymi 
Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach 



podanych w formularzu. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości przesyłek nie stanowi zmiany 
umowy. Umowa realizowana będzie we wskazanym przez Zamawiającego terminie lub do 
wyczerpania podanej kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 24. Do przesyłek listowych będą używane koperty Zamawiającego. W 
przypadku przesyłek kurierskich Zamawiający dopuszcza możliwość używania opakowań 
firmowych lub kopert Wykonawcy. 25. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej 
uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienia o 
próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania. 26. Reklamację z tytułu 
niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dni od 
nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od ich nadania. 27. 
Termin udzielenia odpowiedzi nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
W przypadku zgłaszania reklamacji zastosowanie mają unormowania zawarte w 
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. (Dz. U. z 
2013r., poz. 1468ze zm.) w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie 
przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego 28. Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej 
uregulowanej przez przepisy ustawy Prawo pocztowe, do odpowiedzialności Wykonawcy za 
nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 
cywilnego. 29. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi 
pocztowej chyba, że nastąpiło to wskutek siły wyższej. 30. 1) Z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie: a) za 
utratę przesyłki poleconej - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż 
pięćdziesięciokrotność opłaty pobranej przez operatora publicznego za traktowanie przesyłki 
jako przesyłki poleconej; b) za utratę paczki pocztowej - w wysokości żądanej przez nadawcę, 
nie wyższej jednak niż dziesięciokrotność opłaty pobranej za jej nadanie; c) za ubytek 
zawartości lub uszkodzenie paczki pocztowej lub przesyłki poleconej - w wysokości żądanej 
przez nadawcę lub w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy, nie 
wyższej jednak niż maksymalna wysokość odszkodowania, o którym mowa w pkt a) lub w 
pkt b). 2) Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej nie będącej 
usługą powszechną przysługuje odszkodowanie: a) za utratę, ubytek lub uszkodzenie 
przesyłki pocztowej nie będącej przesyłką z korespondencją – w wysokości nie wyższej niż 
zwykła wartość utraconych lub uszkodzonych rzeczy, b) za utratę, ubytek lub uszkodzenie 
przesyłki pocztowej z zadeklarowaną wartością – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie 
wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki, c) za utratę przesyłki z korespondencją 
– w wysokości dziesięciokrotności opłaty za usługę nie niżej jednak niż 
pięćdziesięciokrotność opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej, określonej w 
cenniku usług powszechnych, d) za opóźnienie w doręczeniu przesyłki pocztowej w stosunku 
do gwarantowanego terminu doręczenia – w wysokości nie przekraczającej dwukrotności 
opłaty za usługę  chyba że postanowienia regulaminu świadczenia usługi pocztowej w 
zakresie wysokości odszkodowania są korzystniejsze.” 31. W przypadku nie wykonania 
usługi Wykonawca niezależnie od należytego odszkodowania zwraca w całości opłatę 
pobraną za wykonanie usługi. 32. W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek nie 
ujętych w formularzu ofertowym podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika usług 
Wykonawcy, który będzie stanowił załącznik do umowy. 33. Za okres rozliczeniowy 
przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Wykonawca wystawi fakturę VAT wraz ze 
specyfikacją wykonanych usług w terminie do 7-go dnia następującego po miesiącu 
rozliczeniowym. 34. 1) Płatność za wykonane usługi będzie dokonywana w formie płatności 
„z dołu". Zamawiający wymaga, aby Wykonawca co miesiąc wystawiał fakturę na Miasto 
Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, NIP: 5321007014 2) Należności wynikające z 
faktury VAT, Zamawiający regulował będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w 
terminie 14 dni od daty jej wystawienia, pod warunkiem że będzie ona dostarczona do 



Zamawiającego przed wyznaczonym w fakturze terminem płatności. 35. Podstawą obliczenia 
należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku 
możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, przy czym obowiązywać będą ceny 
jednostkowe podane w formularzu cenowym lub w przypadku przesyłek nieujętych w 
formularzu cenowym - w cenniku usług Wykonawcy. Ceny określone w formularzu 
cenowym powinny zawierać wszystkie opłaty Wykonawcy. 36. Cena podana przez 
Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez cały okres realizacji zamówienia. 37. W 
przypadku zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi 
pocztowe w czasie trwania umowy, Zamawiający zastosuje obowiązujący podatek VAT, przy 
założeniu iż ceny jednostkowe netto wskazane w formularzu cenowym nie ulegną zmianie. 
38. Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie wszystkich przesyłek pocztowych oraz ich 
ewentualny zwrot i reklamacje, muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie niżej wymienionymi przepisami: a) Ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
Pocztowe (Dz. U. z 2017r., poz. 1481) b) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług . (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 545) c) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 
2013 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki 
rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1468ze zm.), d) Regulaminy 
świadczenia usług Wykonawcy e) Kodeks cywilny Lp. Nazwa usługi Szacowana liczba 
przesyłek w okresie trwania umowy w sztukach Gabaryt A Gabaryt B 1 2 3 4 I PRZESYŁKI 
W OBROCIE KRAJOWYM I.I Przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami 
najszybszej kategorii /zwykłe ekonomiczne/ O masie 0 do 350 g 12199 5 2. o masie powyżej 
350g do 1000g 10 2 4. o masie powyżej 1 000g do 2 000g 1 1 I.II Przesyłki nierejestrowane 
najszybszej kategorii /zwykłe priorytetowe/ 5. o masie 0 do 50g 42 2 6. o masie powyżej 50g 
do 100g 8 1 8. o masie powyżej 1 00g do 350g 1 1 9. o masie powyżej 350g do 500g 1 1 10. o 
masie powyżej 500g do 1 000g 1 1 I.III. Przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami 
najszybszej kategorii /polecone ekonomiczne/ O masie do 350 g 105950 30 9. o masie 350 do 
1000g 510 1 12. o masie powyżej 1 000g do 2 000g 1 1 I.IV. Przesyłki rejestrowane 
najszybszej kategorii /polecone priorytetowe/ 16. o masie od 0 do 350g 290 1 17. o masie 
powyżej 350g do 1000g 1 1 19. o masie powyżej 1 000g do 2 000g 1 1 I.V. Paczki pocztowe 
rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii /zwykłe/ 20. o masie do 1kg 10 1 21. 
o masie powyżej 1kg do 2kg 1 1 22. o masie powyżej 2kg do 5kg 1 1 I.VI. Paczki pocztowe 
rejestrowane najszybszej kategorii /priorytetowe/ 23. o masie do 1kg 1 1 24. o masie powyżej 
1kg do 2kg 1 1 25. o masie powyżej 2kg do 5kg 1 1 26. zpo 1 1 I.VII. Przesyłki kurierskie 
najszybszej kategorii 27. o masie do 1 kg 30 1 29. o masie powyżej 1kg do 5kg 1 1 I.VIII. 
Usługa "potwierdzenie odbioru" 75060 1 I.IX. Usługa zwrotu przesyłki nierejestrowanej do 
adresata I.X. Usługa zwrotu przesyłki rejestrowanej do adresata 4 600 1 II. PRZESYŁKI W 
OBROCIE ZAGRANICZNYM II.I Przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami 
najszybszej kategorii europejskie /zwykłe ekonomiczne/ O masie 0-50 g 33 1 1. o masie 50 do 
100g 1 1 2. o masie powyżej 100g do 350g 1 1 3. o masie powyżej350g do 500g 1 1 4. o 
masie powyżej 500g do 1 000g 1 1 II.II Przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami 
najszybszej kategorii pozaeuropejskie /zwykłe ekonomiczne/ O masie 0-50 g 15 1 5. o masie 
50 do 100g 1 1 6. o masie powyżej 100g do 350g 1 1 7. o masie powyżej 350g do 500g 1 1 8. 
o masie powyżej 500g do 1 000g 1 1 II.III. Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii 
europejskie /polecone priorytetowe/ O masie 0-50 g 35 1 9. o masie powyżej 50g do 100g 1 1 
10. o masie powyżej 100g do 350g 1 1 11. o masie powyżej 350g do 500g 1 1 12. o masie 
powyżej 500g do 1 000g 1 1 II.IV. Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii 
pozaeuropejskie /polecone priorytetowe/ O masie 0-50 g 40 1 13. o masie powyżej 50g do 
100g 15 1 14. o masie powyżej 100g do 350g 1 1 15. o masie powyżej 350g do 500g 1 1 16. o 
masie powyżej 500g do 1 000g 1 1 II.V. Usługa "potwierdzenie odbioru" 70 1 II.VI. Usługa 



zwrotu przesyłki do adresata 7 1 III TRANSPORT III.I Usługa transportowa doręczania 
przesyłek adresowanych do nadawcy 33 msc. III.II Usługa transportowa odbioru przesyłek od 
nadawcy i dostarczania jej do placówki operatora pocztowego 33 msc.  
 
II.5) Główny kod CPV: 64110000-0  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 

64120000-3 

64112000-4 

64113000-1 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31  
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
posiada aktualne uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej tj. jest wpisany do 
Rejestru Operatorów Pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 23 listopada 2012r.- Prawo pocztowe (Dz. U. 2017, 
poz. 1481).  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: -Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, , a jeżeli okres 



prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie usługi pocztowe o wartości 
minimum 260.000,00 zł brutto każda. -Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 
wykonawca wykaże iż dysponuje/ będzie dysponował : 1) placówką nadawczą , 
umiejscowioną w odległości 1500 m od siedziby Zamawiającego, która jest : a) Czynna co 
najmniej 8 godzin we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, b) 
Oznakowana w sposób widoczny „szyldem” z nazwą lub logo Wykonawcy, umieszczonym w 
obrębie witryny jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy. c) gdy placówka 
znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza: a. musi 
posiadać wyodrębnione stanowisko do obsługi klientów w zakresie usług pocztowych; b. 
stanowisko w widoczny sposób musi być oznakowane nazwą lub logo Wykonawcy. -
stanowisko musi posiadać widoczną informację o godzinach pracy w zakresie usług 
pocztowych; -stanowisko musi zapewniać przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 
przepisami właściwymi w zakresie ochrony danych osobowych art. 41.ust. 1 Prawo pocztowe. 
2) Placówką odbiorczą, umiejscowioną na terenie miasta Otwocka, która jest a) Czynna co 
najmniej 8 godzin we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, b) 
Oznakowana w sposób widoczny „szyldem” z nazwą lub logo Wykonawcy, umieszczonym w 
obrębie witryny jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy. c) gdy placówka 
znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza: a. musi 
posiadać wyodrębnione stanowisko do obsługi klientów w zakresie usług pocztowych; b. 
stanowisko w widoczny sposób musi być oznakowane nazwą lub logo Wykonawcy. -
stanowisko musi posiadać widoczną informację o godzinach pracy w zakresie usług 
pocztowych; -stanowisko musi zapewniać przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 
przepisami właściwymi w zakresie ochrony danych osobowych art. 41. Ust.1 Prawo 
pocztowe. Zamawiający zastrzega, iż placówka nadawcza może pełnić również funkcję 
placówki odbiorczej. -Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże iż 
dysponuje/będzie dysponował co najmniej następującymi osobami do realizacji zamówienia: 
co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku 
koordynatora/kierownika/managera ,posiadającą co najmniej trzy letnie doświadczenie w 
zakresie nadzoru/ kierownika/ kontroli ds. właściwego wykonania usługi pocztowej .  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Nie  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
 
 
 
 
 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  



Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  
Informacja na temat wadium  
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości : 10 
000,00 zł.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 



zasadniczej:  
Nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  



Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej 
wykonawcy na umowę o pracę (na pełny etat) 

30,00 

Liczba placówek pocztowych na terenie gminy Otwock 10,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Nie  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  



 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności z wyjątkiem przypadków określonych w Umowie  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2018-03-14, godzina: 09:00,  



Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
>  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
 

 

 


