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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES 
POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ  ORAZ 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 

 
ZAMAWIAJĄCY:  
Powiat Otwocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Otwockiego  
ul. Górna 13, 05-400 Otwock 
Telefon:  + 48 22 788 15 34,35,37 wew.: 379 lub 378, + 48 22 778 13 00 
e-mail: zamowienia@powiat-otwocki.pl  
REGON: 013268681, NIP: 532-20-08-671 
 
Strona internetowa prowadzonego postępowania: 
https://ezamowienia.gov.pl  

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c08f42f-8d7e-11ec-94c8-
de8df8ed9da1 

 

 

ID postępowania:   ocds-148610-7c08f42f-8d7e-11ec-94c8-de8df8ed9da1 

 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 
 
1) Pani Anna Rudnicka  –  (Opis Przedmiotu Zamówienia, warunki realizacji umowy) e-mail: 
arudnicka@powiat-otwocki.pl   
2) Pani Monika Wiechetek (procedura) e-mail: pzp@powiat-otwocki.pl 
 

 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c08f42f-8d7e-11ec-94c8-
de8df8ed9da1  

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.  

 

Informacje zamieszczone będą również na stronie: 

https://www.bip.powiat-otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl-netto 

 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) 
(zwanej dalej także „ustawą Pzp” lub „uPzp”). 

2.2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o 
jakich mowa w art. 3 uPzp. 

2.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

mailto:przetargi@powiat-otwocki.pl
https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c08f42f-8d7e-11ec-94c8-de8df8ed9da1
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c08f42f-8d7e-11ec-94c8-de8df8ed9da1
mailto:arudnicka@powiat-otwocki.pl
mailto:pzp@powiat-otwocki.pl
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c08f42f-8d7e-11ec-94c8-de8df8ed9da1
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c08f42f-8d7e-11ec-94c8-de8df8ed9da1
https://www.bip.powiat-otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl-netto
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2.4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 
elektronicznych. 

  
 

III. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI 
 
Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji 
złożonych ofert, czyli w trybie, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. W związku z tym 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
4.1. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i 
zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 
listowych, paczek i przekazów pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz niżej 
wymienionego  podmiotu: 
 

Powiat  Otwocki - Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13”. 
 

4.2. Opis przedmiotu zamówienia: 

4.2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  
i zagranicznym przez Wykonawcę na rzecz: Powiatu Otwockiego – Starostwa 
Powiatowego w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock w zakresie przyjmowania, 
przemieszczania i doręczania do każdego miejsca w kraju i zagranicą przesyłek oraz ich 
ewentualnych zwrotów – zgodnie z niżej wymienionymi przepisami: 

1) Ustawy z dnia 12 listopada 2012 r. Prawo pocztowe  ( Dz.U. z 2020 poz. 1041 ze zm.), 

2) Rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo pocztowe, tj. 

 a) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie 

warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych przez operatora 

wyznaczonego   (Dz.U. z 2019 poz. 474) 

 b) Rozporządzenia Ministra  Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie 

reklamacji usługi pocztowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 474 ze zm.), 

 3) Światowej Konwencji Pocztowej - Protokół Końcowy - Bukareszt 2004 (Dz. U. Nr 206, 

poz. 1494 z 31.08.2007 r.) 

 4) Regulaminu dotyczącego Paczek pocztowych - Protokół końcowy - Berno 2005 (Dz. U. 

Nr 108, poz. 745 z 21.06.2007 r.) 

 5) Regulaminu Poczty Listowej -Protokół końcowy - Berno 2005 ( Dz. U. Nr 108, poz. 745 z 

21.06.2007 r.) 

 6) Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego  (Dz.U. z 2021 poz. 

1805 ze zm.) 

7) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 

poz. 735 ze zm. ), 

8) Innych powszechnie obowiązujących przepisów. 

 
 

4.2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania usług określają: 
1) Opis przedmiotu zamówienia wraz z rodzajami przesyłek lub usług, wagę przesyłek oraz 

ilość stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ. 
2) Formularz cenowy (zawierający rodzaje przesyłek - usług pocztowych, jakie będą zlecane 

Wykonawcy oraz planowane ilości przesyłek) – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, 
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3) Wzór umowy wraz z załącznikami – stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ. 

 
4.2.3. Podane w Załączniku nr 2 do SWZ ilości przesyłek pocztowych są wielkościami 

orientacyjnymi ustalonymi na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na usługi 
pocztowe w okresie realizacji zamówienia, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru 
najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do 
nadawania przesyłek w podanych ilościach. Wykonawca nie będzie względem 
Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu mniejszej lub większej ilości przesyłek niż 
określone w Formularzu cenowym. 

4.2.4. W przypadku nadawania przez Zamawiającego przesyłek nie ujętych w tabeli 
zamieszczonej w Załączniku nr 2 do SWZ podstawą rozliczeń będą ceny zawarte w 
obowiązującym w dacie przyjęcia przesyłek cenniku opłat za usługi świadczone przez 
Wykonawcę w oparciu o przepisy ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. 
oraz międzynarodowe przepisy pocztowe.  

 
4.3. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części. 
Zamawiający ze względu na charakter i rodzaj przedmiotu zamówienia, nie dokonuje podziału 
zamówienia na części; brak podziału zamówienia na części gwarantuje Zamawiającemu 
jednolitość standardów świadczonych usług zarówno dla usług pocztowych jak i kurierskich  
oraz sprawną realizację przedmiotu zamówienia ze względu na komunikację tylko z jednym 
upoważnionym do realizacji przedmiotu zamówienia pracownikiem Wykonawcy; podział 
zamówienia na części prowadziłby do: 
1) nadmiernych trudności technicznych i organizacyjnych związanych z koniecznością 
skoordynowania realizacji usług różnych Wykonawców, realizujących poszczególne części 
zamówienia; Podział zamówienia na części skutkowałby koniecznością dodatkowej segregacji 
korespondencji, co niekorzystnie wpłynie na organizację pracy urzędu oraz znacznie zwiększy 
nakłady pracy oraz zasoby kadrowe niezbędne do sortowania listów i paczek. 
2) wzrostu cen ofert – ze względu na mniejszy zakres przedmiotu zamówienia przy podziale  
na części oraz konieczność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
poszczególne czynności;  
Zamawiający nie dokonując podziału zamówienia na części ma większą możliwość 
wyselekcjonowania doświadczonych Wykonawców do realizacji zarówno usług pocztowych  
jak i kurierskich poprzez stawianie warunków udziału w postępowaniu w postaci doświadczenia 
zawodowego, którego wymagana  przez Zamawiającego kwota jest uzależniona od szacunkowej 
wartości zamówienia.   
 
Ponadto udzielenie zamówienia jednemu Wykonawcy pozwoli na lepszą kontrolę realizacji 
zamówienia i zabezpieczy urząd przed nieprawidłową jego realizacją.  
 
4.4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):   
64.11.00.00-0 – Usługi pocztowe 
64.11.20.00-4 – Usługi pocztowe dotyczące listów 
64.11.30.00-1 – Usługi pocztowe dotyczące paczek 

 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy lub do wcześniejszego 
wyczerpania wynagrodzenia zaproponowanego przez Wykonawcę w ofercie uznanej przez 
Zamawiającego za najkorzystniejszą (wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 Istotnych 
projektowanych postanowień umowy - stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ). 

 
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 
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Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie 
podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
6.1. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się Wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu 
karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w 
art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 
art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f)   pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu 
cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 
2023), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
1) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1; 

2) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności; 

3) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
4) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

5) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzxgy2doltqmfyc4njvgm4tkmzygi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzxgy2doltqmfyc4njvgm4tknbygu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmrrgu4tkltqmfyc4njug44taobzha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmrrgu4tkltqmfyc4njug44tanbwhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobtheztsltqmfyc4nrrga2tqnjxge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmjsga3tcltqmfyc4njyge3dknrthe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmjsga3tcltqmfyc4njyge3dinzwha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnjqgy2dgltqmfyc4njzgy4dsmzyge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnjzha3tqltqmfyc4nrqga3tqmzzgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobtheztsltqmfyc4nrrga2tqnjxge
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może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6.2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdyṁ etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

6.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 uPzp. 
6.4. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust 1 ustawy 

Pzp. 
 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiega się wykonawcy, którzy spełniają warunki: 
7.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu tym zakresie.  

 
7.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów:  
Wykonawca musi spełniać następujący warunek: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem uprawnień do wykonywania 
działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego 
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. Prawo pocztowe w zakresie uprawniającym do wykonywania usług pocztowych objętych 
przedmiotem zamówienia. 

 
7.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:   
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu tym zakresie. 

 
7.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:  
1) warunek dotyczący posiadania doświadczenia:   
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 
usługę pocztową o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto, polegającą na świadczeniu usług 
pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, 
przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych listowych, paczek i przesyłek kurierskich w 
tym przesyłek rejestrowanych, realizowanych dla administracji państwowej lub samorządowej. 
 
Dla wskazanych usług Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody (referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są 
wykonywane) potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a 
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki 
Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane będą łącznie wiedza i doświadczenie. 

 
7.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych. 
7.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 
7.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
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składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
7.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 7.4, potwierdza, że 
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
-  zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

7.6. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 
wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, 
których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie 
jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób 
społecznie marginalizowanych. 
7.7. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie 
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez 
wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia.  
7.8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

 
VIII. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH ŻĄDANYCH 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania – sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 
3 do SWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również 
wspólników spółki cywilnej) oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.   
8.2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 8.1 SWZ stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  

8.3. Zgodnie z art. 274 ust. 1 uPzp, Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 
5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na 
dzień ich złożenia.  

8.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:  
8.4.1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania 
wskazanych w pkt. 6.1 SWZ. 

8.4.2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
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sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – sporządzony 
według Załącznika nr 5 do SWZ. 

8.4.3. Wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego 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 z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. 

Uwaga: 
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z 
innymi Wykonawcami (w Konsorcjum), Wykaz, o którym mowa w pkt. 8.4.2 SWZ dotyczy usług, 
w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 
 
8.5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  
8.5.1. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca 
wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp dane umożliwiające 
dostęp do tych środków;  

8.5.2. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp.  

8.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

8.7. W zakresie nieuregulowanym uPzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności 
przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego..  

 
8.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2 i 5 uPzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  
8.8.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne;  

8.8.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 
lub zamawiającym;  

 
8.9. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności:   

8.9.1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,   

8.9.2. zreorganizował personel,   
8.9.3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,   
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8.9.4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów,   

8.9.5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.   

8.10. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 
8.9., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 
mowa w pkt. 8.9., nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 
wyklucza wykonawcę.  

8.11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych 
aktualnych na dzień ich złożenia – art. 274 ust. 2 uPzp.  

 
 
IX. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 
 

W niniejszym postępowaniu zamawiający nie stawia wymagań w zakresie przedmiotowych 

środków dowodowych.  

 

X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 
 
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.   
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu. 
 

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA PEŁNOMOCNICTWA LUB INNEGO 
DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA 
WYKONAWCY 

 
11.1. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 

nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, zamawiający 
może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 
umocowanie do reprezentowania wykonawcy.   

11.2. Zapisy pkt. 11.1. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.   

 

XII. FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ 
OFERTY 
 
12.1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w 
formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia 



 

 

10 

 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) - dalej jako „rozporządzenie”.  

12.2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki 
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp, oraz 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp, 
zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki 
dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 
ust. 1 uPzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.  

12.3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, 
przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia.  

12.4. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), wykonawca, w celu 
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 
oznaczonym pliku.  

12.5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na 
język polski.  

12.6. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 
odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych 
w art. 118 uPzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na 
takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do 
reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, 
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 
zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument 
elektroniczny, przekazuje się ten dokument.   

12.7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

12.8. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, 
dokonuje w przypadku:   

12.8.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 
do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

12.8.2. przedmiotowych środków dowodowych, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
uPzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca 
lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;   
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12.8.3. pełnomocnictwa - mocodawca.  
12.9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz.  
12.10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć 

dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 
papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 
bezpośredniego dostępu do oryginału.  

12.11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe 
środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo 
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.   

12.12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w 
art. 117 ust. 4 uPzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub 
pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 
postaci papierowej.  

12.13. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 12.2., dokonuje w 
przypadku:   

12.13.1. podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich 
dotyczą; 

12.13.2. przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
uPzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca 
lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;   

12.13.3. pełnomocnictwa - mocodawca.  
12.14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz.  
12.15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym.   

12.16. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub 
inne dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się 
uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu.  

12.17.  Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera w 
szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis 
odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający 
zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego.   

12.18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości.  

12.19. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą 
spełniać łącznie następujące wymagania:   
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12.19.1. muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i 
powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 
informatycznym nośniku danych;   

12.19.2. muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;   

12.19.3. muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 
wydruku; 

12.19.4. muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i 
kontekstu zapisanych informacji. 
 

 
XIII. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 
WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 
ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 
 
13.1. Informacje ogólne:  
13.1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  tj. Platformy 
e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl oraz  

poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia@powiat-otwocki.pl 
 
Korespondencja przesłana za pomocą dedykowanych formularzy i poczty elektronicznej nie 
może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 
 
13.1.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z 

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 
2020 poz. 2452) . 

 
13.1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego musi posiadać konto na Platformie e-Zamówienia.  
 
Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do zakładek: Formularze do komunikacji 
oraz zakładki oferty/wnioski.  
 
13.1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w „Instrukcji użytkowania systemu” 
https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/  oraz 

https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Komunikacja-w-

postepowaniu-3.2_20211016.pdf   
oraz Regulaminie Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej 
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone w zakładce 
„Centrum Pomocy”.  

 
13.1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.   
 

https://ezamowienia.gov.pl/
mailto:zamowienia@powiat-otwocki.pl
https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/
https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-3.2_20211016.pdf
https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-3.2_20211016.pdf
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/
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13.1.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.  

 
13.2. Złożenie oferty:  
13.2.1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem interaktywnego  

„Formularza ofertowego”  udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-
Zamówienia. 

Wykonawca, aby wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć 
ofertę do postępowania musi założyć konto na Platformie e-Zamówienia. Po założeniu konta 
Wykonawca ma dostęp do formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
formularza do komunikacji.  
13.2.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 

w szczególności w formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

13.2.3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże 
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane 
do jednego pliku archiwum (ZIP).   

13.2.4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
za pośrednictwem dok. w zakładce wnioski/oferty udostępnionych na Platformie e-
Zamówienia. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na Platformie e-Zamówienia.  

13.2.5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty.  

 
13.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert): 
13.3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem udostępnionego 
przez Platformę e-Zamowienia (Formularz do komunikacji). We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP).  

13.3.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, e-mail: zamowienia@powiat-otwocki.pl  

13.3.3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 
komunikacji jako załączniki.  

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty 
elektronicznej, na wskazany w pkt 13.3.2 SWZ adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 
zgodny z: Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452)  
oraz z:  
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415). 

mailto:zamowienia@powiat-otwocki.pl
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13.3.4. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że 
wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na 
język polski.  

13.3.5. W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie 
wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 
XIV. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 
 
Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w Załączniku nr 8 do SWZ. 

 
XV. WSKAZANIE SPOSOBU DO KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI 
 
15.1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 uPzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w uPzp, prowadzi się pisemnie.  
15.2. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie 

dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem 
wyjątków określonych w uPzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.   

15.3. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w 
szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.  

15.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania wszystkich wykonawców w celu wyjaśniania treści 
SWZ. 

 
XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
16.1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert, to jest do dnia: 23.03.2022 r. 

16.2. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
16.3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, zamawiający może przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się 
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

16.4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
XVII. SPOSÓB PRZYGOTOWYWANIA I SKŁADANIA OFERTY  
 
17.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Oferta, oświadczenia 

oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do 
niniejszej SWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu 
kolumn i wierszy.   

17.2. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” 
udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w 
podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. 

17.3. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem 
ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie 
pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących 
wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

17.4. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku 
komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez 
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Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać 
odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego. 

UWAGA. Nie można zmieniać nazwy formularza ofertowego. Zmiana nazwy pliku formularza 
ofertowego skutkuje wyświetleniem przez system komunikatu o błędzie. 
 
17.5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w 

podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku 
„Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów 
elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące 
do dodawania plików. 

17.6. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w 
pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne 
dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki 
stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. 

17.7. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa 
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku 
„Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w 
polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 

17.8. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny. 

17.9. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są 
zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla 
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy 
wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby 
opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu 
i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w 
ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z 
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ 
wewnętrzny). 

17.10. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z 
opatrzeniem wszystkich dokumentów tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

17.11. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie 
informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w 
Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania 
(EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

17.12. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
17.13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca 

wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 
17.14. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 

MB. 
17.15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. W celu 

wycofania złożonej oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę 
oferty/wnioski, następnie przycisk wycofaj ofertę. Po potwierdzeniu oferta zostanie wycofana i 
będzie można pobrać dokumenty potwierdzający wycofanie oferty, tzw. Elektroniczne 
Potwierdzenie Wycofania (EPW). 

17.16. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym 
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym 
przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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17.17. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

17.18. Ofertę sporządza się w języku polskim w formacie danych w szczególności:  pdf, doc, 
docx, rtf, odt, xls, xlsx, jpg, tiff, xades, xml, zip, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Podpis zaufany – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r poz. 346 ze zm.). 
Podpis osobisty – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. 
poz.332 ze zm.) 
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym 
z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
17.19. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego 
lub podpisu zaufanego.  

17.20. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego 
rejestru. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru, to do oferty 
należy dołączyć pełnomocnictwo. 

17.20.1. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, 
gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca 
(osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz. 

 
Dokumenty należy złożyć w jednej poniższych postaci: 
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
osoby upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy),  
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,  
- cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego 
przez mocodawcę, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub 
podpisem zaufanym mocodawcy, 
- cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego 
przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej 
uprawnienia notariusza. 
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez umocowanego. 

 
17.21. Na ofertę składają się następujące dokumenty:  
17.21.1 Formularz ofertowy udostępniony na Platformie e-Zamówienia 
17.21.2  Formularz cenowy (Załącznik nr 2 do SWZ) 
17.21.3 Pełnomocnictwo* (jeśli dotyczy) 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo 
należy złożyć wraz z ofertą. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

17.21.4 Oświadczenie (oświadczenia) o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 125 ust. 1 uPzp – Załącznik nr 3 do SWZ; 

17.21.5 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dotyczące realizacji przez nich 
zakresów przedmiotu umowy, (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 5 do SWZ 
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17.21.6 Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 6 do SWZ 
17.21.7 Oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których Zamawiający dokona oceny 

skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli 
Wykonawca zastrzega takie informacje). 

 
 
XVIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
18.1. Wykonawca składa ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” 

udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w 
podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. 

18.2. Ofertę należy złożyć: do dnia 22 lutego 2022 r. do godz. 11:00. 
18.3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowanie informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.   

18.4. Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 22 lutego 2022 r. o godz. 12:00. 
18.5. Otwarcie ofert nie jest publicznie dostępne. 
18.6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

Platformie e-Zamówienia i jest dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 
18.7. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonyḿ przez Zamawiającego,̨ otwarcie ofert 
nastąpi niezwłocznie po usunięcių awarii.  

18.8. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców,́ których́ oferty 
zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

 
XIX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
 
19.1. Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia określone w SWZ oraz we wzorze 
umowy. 

19.2. Wykonawca oblicza cenę ofertową na podstawie kalkulacji dokonanej w oparciu o 
załączony Formularz cenowy ‐ stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. 

19.3. W Formularzu ofertowym należy podać cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia. 

19.4. W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami 
podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. W cenie oferty uwzględnia się podatek 
od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem 
akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową. 

19.5.  Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy 
o podatku od towarów i usług, należy do Wykonawcy.  

19.6. Zamawiający informuje, że w przypadku towarów i usług wymienionych w załączniku nr 
15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zmienionej ustawą 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106), zgodnie z zapisami w art. 108 a Ustawy, podatnicy są 
obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności (tzw. MPP).  

19.7.  Podane ceny muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 
grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią 
pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę).  
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19.8. Podane w Formularzu cenowym ceny jednostkowe dla poszczególnych przesyłek muszą 
uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SWZ, 
obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz 
zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.  

19.9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we 
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

19.10. Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 

19.11. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podana w Formularzu ofertowym 
posłuży Zamawiającemu do porównania złożonych ofert, wg kryterium - Cena ofertowa 
brutto. Natomiast Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczną ilość 
zrealizowanych usług według cen jednostkowych podanych w Formularzu cenowym. 

19.12. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym zostaną uznane za 
obowiązujące w całym okresie trwania umowy i nie będą podlegały podwyższeniu. 

19.13. Zamawiający dokonywać będzie wysyłki przesyłek pocztowych stosownie do potrzeb, a 
Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu 
mniejszej lub większej ilości przesyłek niż określone w Formularzu cenowym. 

19.14. Zastrzega się, że w przypadku nadawania przez Zamawiającego przesyłek nie ujętych w 
Formularzu cenowym podstawą rozliczeń będą ceny zawarte w obowiązującym w dacie 
przyjęcia przesyłek cenniku opłat za usługi świadczone przez Wykonawcę w oparciu o 
przepisy ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. oraz międzynarodowe 
przepisy pocztowe, który będzie stanowił załącznik do umowy. 

 
XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
20.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium oceny ofert -  

najniższa cena o wadze 100%.   
 
Ocena w zakresie kryterium „Cena ofertowa brutto” będzie dokonywana na podstawie ilości 
punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru: 

 
  najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert badanych 
 C = ------------------------------------------------------------------------               x 100 pkt. 
                 cena ofertowa brutto z oferty badanej 

 
20.2. Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających 

się na przedmiot zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
20.3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  
20.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.  
20.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego.  

20.6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązkų podatkowego zgodnie z ustawa ̨ z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 , ze zm.), dla celowi zastosowania kryterium 
ceny Zamawiający̨ dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę ̨ podatku od 
towarów i usług, którą miałby obowiązek̨ rozliczyć. ́ 

20.7. Zamawiający̨ wybiera najkorzystniejsza ̨ofertę w terminie związania ofertą określonym w 
SWZ.  

20.8. Jeżeli termin związanią ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 
Zamawiający̨ wezwie Wykonawcę,̨ którego oferta otrzymała najwyższą ̨ ocenę do 
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wyrażenia,̇ w wyznaczonym przez Zamawiającegǫ terminie, pisemnej zgody na wybór 
jego oferty.  

20.9. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 8, oferta podlega odrzuceniu, a 
Zamawiający̨ zwraca się  ̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą ̨ przesłanki do unieważnieniȧ 
postepowania.̨ 

20.10. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty 
o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  

20.11. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.  

20.12. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w uPzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.  

20.13. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

XXI.WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

21.1. Po otwarciu ofert zamawiający dokona badania i oceny ofert. 
21.2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.  
21.3.Zamawiający poprawia w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek,  
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
21.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2) i 3) Zamawiający wyznacza Wykonawcy 

odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub 
zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie 
uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.  

21.5. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających 
odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 

21.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, 
jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
21.7. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt.21.6., na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 
21.8. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt.21.6., jeżeli ich 

ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 
 

XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
22.1. Zamawiający̨ zawiera umowę ̨ w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
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jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. ́ 

22.2. Zamawiający może zawrzeć ́ umowę w sprawie zamówieniá publicznego przed upływem 
terminu, o któryḿ mowa w pkt. 22.1., jeżeli w postepowanių o udzielenie zamówienia 
złożono tylko jedną  ̨ofertę. ̨

22.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

22.4. Wykonawca, o którym mowa w pkt.22.1., ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 
stanowią Załącznik Nr 8 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 
złożonej oferty.  

22.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu 
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.  

22.6. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie   
ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia 
wynikające z charakteru konsorcjum: 

22.6.1. określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, 
22.6.2. cel zawarcia umowy, 
22.6.3. czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 

rękojmi), 
22.6.4. zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego 

za wykonanie umowy, 
22.6.5. wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia. 
22.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający̨ może dokonać 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
Wykonawców albo unieważnić postepowanie.̨   

22.8. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przedłoży Zamawiającemu przed 
zawarciem umowy:  

22.8.1. polisę lub inny  dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę  nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto; jeżeli termin objęcia ochroną 
ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kolejnej polisy lub innego dokumentu 
potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę  nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto na co najmniej 5 dni przed 
terminem zakończenia dotychczasowego okresu ubezpieczenia; 

22.8.2. wewnętrzne dokumenty (zarządzenia, regulaminy lub inne wykonawcze) wykazujące 
wdrożenie właściwych środków zabezpieczenia danych osobowych wynikających 
z przyjętej Polityki Bezpieczeństwa Informacji; 

22.8.3. w przypadku wyboru oferty złożonej przez ”konsorcjum Wykonawców” – umowę 
regulującą współpracę członków konsorcjum. 

 
XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.   

 
XXIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XXV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 214 UST. 1 PKT 8 USTAWY PZP 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy 
Pzp (zamówienia podobne). 

 
XXVI. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE 
TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 USTAWY PZP 

 
26.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań. 
26.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych zadań. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy. 

 
XXVII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 95 UST. 1 USTAWY PZP  
 
27.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 roku – Kodeks pracy  
Wymóg dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy 
minimum 1 osoby przyjmujących i sortujących przesyłki pocztowe w placówce nadawczej 
w celu ich nadania oraz minimum 1 osoba do doręczenia i wydawania przesyłek. 

27.2. Wykonawca będzie zatrudniał wyżej wymienione osoby co najmniej na okres realizacji 
umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w trakcie tego okresu, zobowiązuje się 
do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej powyższe 
wymagania.  

27.3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
punkcie 27.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.  
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 
 

27.4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 27.1. czynności, Zamawiający przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej w istotnych postanowieniach umowy w § 5 ust. 6.  

 

XXVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY 

 
28.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp. 

28.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 
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na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. 

28.3. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia 
umowy lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 
513-515 uPzp. 

28.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

28.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 
internetowej. 

28.6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
28.6.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej 
28.6.2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony 
w pkt 28.6.1. 

28.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 28.5. i 28.6. wnosi się w terminie 5 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

28.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o których mowa w art. 519 ust. 1 
uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. 

28.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 
jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

28.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, 
zwanego dalej „Sądem zamówień publicznych”. 

28.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi  skargi.  

28.12. Skarga do sądu przysługuje Stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na 
orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi 
do sądu uregulowane zostały w art. 579 i następne uPzp. 

 

XXIX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO 
29.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Otwocki z siedzibą w 

Otwocku Górna 13; 05-400 Otwock 
 Administrator wyznaczył inspektora, Panią Darię Bartnicką, e-mail: iod@powiat-otwocki.pl 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny 
stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający 
na Zamawiającym;   

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej 

 

mailto:iod@powiat-otwocki.pl
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„ustawa Pzp”; 
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

 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; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

 nie przysługuje Pani/Panu: 
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

29.2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może 
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu lub celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówień. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu. 

 

29.3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa  w art. 10 RODO, w celu 
umożliwienia  korzystania ze środków ochrony prawnej. 

29.4.  Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma 
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.   

29.5. Dlaczego dane są przetwarzane?  

 Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy Pzp, 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: udzielenia zamówienia publicznego, 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie 
zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy1.  

29.6. Jak długo będą przechowywane moje dane?  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. 
czas trwania postępowania, od wszczęcia do zakończenia postępowania o udzielenie 

                                                 
1Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej. 
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zamówienia publicznego. Następnie, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum 
zakładowego. 

29.7. Zamawiający informuje, że: 

Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia  do sprostowania  lub 
uzupełnienia o których  mowa w art 16  rozporządzenia  2016/679 , nie może skutkować zmiana 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie  
zamówienia publicznego  w zakresie  niezgodnym  z ustawą. 

29.8.  W postępowaniu  o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania  ograniczenia 
przetwarzania, o którym mowa  w art 18 ust 1  rozporządzenia 206/679, nie ogranicza 
przetwarzania danych  osobowych  do czasu zakończenia  tego postępowania.  

 

XXX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
 

30.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 
92 ust. 1 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia 
niż określony w niniejszej SWZ.  

30.2. Zamawiający nie zamierza w ramach niniejszego postępowania zawrzeć umowy ramowej, 
o której mowa w art. 7 pkt 26 ustawy Pzp. 

30.3. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w 
art. 7 pkt 5 ustawy Pzp. 

30.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogu 
elektronicznego, o którym mowa w art. 93 ust. 2 ustawy Pzp. 

30.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o 
których mowa w art. 442 ustawy Pzp. 

30.6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.  

30.7. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej. 
30.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
30.9. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  
30.10. W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją warunków zamówienia, zwaną dalej 

„SWZ”, zastosowanie mają przepisy uPzp. 
30.11. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.  
 

 
XXXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
2. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (składany wraz z Formularzem ofertowym) 
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania (składane wraz z Formularzem 
oferty przez Wykonawcę/Wykonawców – każdego z nich) 

4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualność informacji zawartych w oświadczeniu 
Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek 
wykluczenia z postępowania 

5. Załącznik nr 5 – Wykaz usług 
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (składane wraz z Formularzem oferty przez lidera Wykonawców) 
7. Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (składane wraz z ofertą przez każdy z 

podmiotów, na zasoby którego powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu). 

8. Załącznik nr 8 – Istotne projektowane postanowienia umowy. 
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