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OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM  

Ogłoszenia o przetargu prowadzonym w trybie Kodeksu cywilnego z wyłączeniem 

ustawy Pzp 

 

Ogłoszenie o przetargu 

na podstawie art. 70 1−70 5 kodeksu cywilnego 

o wartości poniżej 30 000 euro 

 Znak sprawy RINT.271.1.14.2019  Jabłonka, dnia 04 grudnia 2019  roku 

 

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu 

Gminy w Jabłonce w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek 

pocztowych i paczek oraz ich zwrotów w 2020 roku”. 

 
(nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego) 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi/dostawy/roboty budowlane1 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Jabłonka , ul. 3 Maja 1/206, 34-480 Jabłonka, woj. 

małopolskie, tel. 018 2611146, faks 018 2652468. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych 

w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Jabłonce w zakresie 

przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i paczek oraz ich zwrotów 

w 2020 roku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi/dostawy/roboty budowalne1 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie/tak1 

Przedmiotem zamówienia „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i 

zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Jabłonce w zakresie przyjmowania, 

przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i paczek oraz ich zwrotów w 2020 roku w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z 

późn.zm.). 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu 

Gminy w Jabłonce na podstawie umowy o świadczenie usług pocztowych przez 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
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operatora pocztowego uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej, na 

podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.2018 poz.2188 z późn.zm.). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie 

przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych w obrocie 

krajowym i zagranicznym jak również zwrotów przesyłek niedoręczonych i 

potwierdzeń odbioru  w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 

listopada 2012 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188). 

2. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się 

przesyłki listowe w obrocie krajowym i zagranicznym oraz paczki pocztowe w 

obrocie krajowym i zagranicznym: 

1) przesyłki listowe nierejestrowane (zwykłe) krajowe i zagraniczne, tj. 

nadane                   i doręczone bez pokwitowania 

2) przesyłki listowe rejestrowane (polecone) krajowe i zagraniczne, tj. 

przesyłki nadane i doręczone za pokwitowaniem lub potwierdzeniem 

odbioru, w tym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru zgodnym z 

Kodeksem postępowania administracyjnego. 

3) przesyłki pocztowe będą kwalifikowane według rodzaju przesyłek 

obowiązujących u Wykonawcy. 

3. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy: 

1) przyjmowanie i doręczanie w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek 

pocztowych z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń 

wskazanym              w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji 

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

powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r. poz. 545 z 

późn. zm.). 

2) zwrot do siedziby Zamawiającego niedoręczonych przesyłek niezwłocznie 

po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć punkt przyjmowania korespondencji   

w pobliżu siedziby Zamawiającego – Urząd Gminy Jabłonka ul. 3-go Maja 1, 

tj. w takiej odległości od ww. siedziby aby dotarcie pieszo do wyznaczonego 

przez Wykonawcę punktu zajmowało maksymalnie 15 min. Punkt ma być 

dostępny (ma umożliwiać nadanie przesyłek) w godzinach pracy Urzędu 

Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:30. W 

przypadku braku posiadania takiego punktu Wykonawca zobowiązany jest do 

odbioru przesyłek jeden raz dziennie  w dni robocze od poniedziałku do piątku 

z siedziby Zamawiającego, o której mowa w niniejszym punkcie z sekretariatu 

(pokój nr 1), godzinę przed końcem pracy Urzędu Gminy. Odbiór przesyłek 

dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu 

stosownego upoważnienia. 

5. Zamawiający wymaga w wyjątkowych przypadkach możliwość przyjęcia 

korespondencji po godzinach pracy Urzędu Gminy lecz nie później niż do 

godziny 18.00. 

6. Placówka pocztowa wykonawcy musi spełniać następujące warunki:  
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- czynna we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy co najmniej w godzinach od 8.00 do 

15.30, 

- musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie 

usług pocztowych, w przypadku gdy znajduje się w lokalu, w którym 

prowadzona jest inna działalność gospodarcza. 

- oznakowana w sposób widoczny nazwą i logo wykonawcy, 

umieszczonymi na zewnątrz budynku, w którym mieści się siedziba 

wykonawcy. 

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić adresatom możliwość obioru 

przesyłek awizowanych w tych placówkach we wskazanych dniach i 

godzinach przez okres 14 dni od dnia awizowania. 

7. Przyjęcie przesyłek do obrotu pocztowego przez Wykonawcę będzie 

każdorazowo dokumentowane pieczęcią, podpisem i datą w książce nadawczej 

(dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek 

nierejestrowanych.  

8. Wzór książki nadawczej oraz zestawienia ilościowego zostanie przedstawiony 

Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie pisemnej i stanowić będzie 

załącznik do umowy.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich 

oznaczeń przesyłek rejestrowanych i priorytetowych.  

10. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Nadawania przesyłek w formie odpowiadającej wymogom dla danego 

rodzaju przesyłek pocztowych, określonych w Ustawie, Rozporządzeniu 

oraz innych aktach prawnych wydanych na ich podstawie. 

2) Nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy 

rozumieć: 

a) Dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do książki 

nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie 

przeznaczony dla placówki nadawczej w celach rozliczeniowych, a 

kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej 

partii przesyłek, 

b) Dla przesyłek zwykłych – zestawienie ilościowe przesyłek wg 

poszczególnych kategorii wagowych, sporządzone dla celów 

rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach z których oryginał będzie 

przeznaczony dla placówki nadawczej w celach rozliczeniowych, a 

kopia stanowić będzie potwierdzenie nadania danej partii przesyłek, 

c) Ilości, rodzaje przesyłek określone zostały w formularzu oferty – wg 

Załącznika nr 1a do zapytania. Przyjęte w w/w załączniku ilości mogą 

ulec zmianie, przy czym zmiany ilości nie mogą skutkować 

zwiększeniem ogólnej kwoty wynagrodzenia ustalonej w ofercie 

Wykonawcy, 

3) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu oznaczeń 

przesyłek rejestrowanych i priorytetowych.  

11. Usługi pocztowe stanowiące przedmiot umowy realizowane będą na zasadach 

określonych w: 

1) Ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 

2188 z późn. zm.); 
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2) Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 

2013 r., w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 474); 

3) Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 

2013 r.,              w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych 

przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 545 ze zm.); 

4) Międzynarodowych przepisów pocztowych: ratyfikowana umowa 

międzynarodowa ogłoszona dnia 8 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 

206, poz. 1494), Regulaminu Poczty Listowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 108, 

poz. 744), Regulaminem dotyczącym paczek pocztowych (Dz. U. z 2007 

r.,  Nr 108, poz. 745); 

5) Innych aktach prawnych związanych z realizacją usług będących 

przedmiotem zamówienia, wydanych na podstawie ustawy i 

rozporządzenia oraz postanowień w niniejszym opisie przedmiotu 

zamówienia. 

12. Do wymienionych usług wg Tabeli ilości nadanych przesyłek w 2019 – Formularz 

cenowy- Załącznik nr 1a stosuje się poniższe określenia:  

  

1. Przez przesyłki listowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki o wadze  

do 2000 g w tym przesyłki: 

 

a) zwykłe – przesyłki nierejestrowane niebędące przesyłkami nadanymi i doręczonymi bez 

potwierdzenia,  

b) polecone – przesyłki rejestrowane będące przesyłkami listowymi, przemieszczanym                  

i doręczanymi w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub 

uszkodzeniem,  

c) ze zwrotnym potwierdzenie odbioru – przesyłki doręczane za pokwitowaniem odbioru 

zwracanym do Nadawcy,  

d) przesyłki najszybszej kategorii- przesyłki doręczone następnego dnia roboczego po dniu 

nadaniu.  

2. Przez paczki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki 

rejestrowane, nie będące przesyłką listową o masie powyżej 1000g w obrocie krajowym do 

1000g w obrocie zagranicznym.  

 

Format przesyłek listowych w obrocie krajowym (Ekonomiczna, Priorytetowa) 

wynoszą:  

 

S – maksymalny wymiar koperty C5 (160 x 230 x 20mm) do 500g, 

M – maksymalny wymiar koperty C4 (230 x 325 x 20 mm) do 1000g, 

L – ponad wymiar koperty C4, (suma wymiarów nie może przekroczyć 900mm, przy czym 

długość nie może być, większa niż 600mm) – do 2000g.  

Wymiary przesyłek listowych rejestrowanych i nierejestrowanych – krajowych i  

zagranicznych   

 

 

  

Minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,   

Maksimum - suma długości, szerokości i wysokości - 900 mm, przy czym największy z tych  

wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm, 

wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm, 



Strona | 5  

 

Masa do 2 kg.  

 

Wymiary paczek pocztowych w obrocie krajowym wynoszą:  

 

Maksimum: suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż 

długość – 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. 

Minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm. 

Gabaryt A to paczki o wymiarach:  

Minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,  

Maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm,  

szerokość 500 mm, wysokość 300 mm.  

Gabaryt B to paczki o wymiarach: 

Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 mm 

lub wysokość 300 mm, 

Maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż 

długość - 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. 

Masa do 10kg. 

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm. 

 

Zamawiający zobowiązuje się do umieszczania na przesyłce listowej lub paczce opłaty 

pocztowej, nazwy odbiorcy wraz z jego adresem określając rodzaj przesyłki (np. zwykła, 

polecona, zwrotne potwierdzenie odbioru, priorytet) oraz umieszczania na stronie adresowej 

każdej nadawanej przesyłki stempla pieczątki określającej pełną nazwę i adres 

Zamawiającego.  

W przypadku przesyłek rejestrowanych Zamawiający: 

-  wpisuje przesyłki do pocztowej książki nadawczej oraz ilościowo do zestawień dziennie 

nadanych przesyłek listowych/paczek, ekonomicznych/priorytetowych wg źródła 

finansowania, 

- przekazuje przesyłki pracownikowi placówki pocztowej w stanie uporządkowanym                   

tj. ułożony stroną adresową według kolejności wpisów. 

Zamawiający przekazuje pracownikowi placówki pocztowej dwa egzemplarze pocztowej 

książki nadawczej oraz zestawienia dziennie nadanych przesyłek listowych/paczek, 

ekonomicznych/priorytetowych wg źródła finansowania, z których jeden będzie przeznaczony 

dla Wykonawcy, a drugi egz. potwierdzony przez Wykonawcę dla Zamawiającego jako 

potwierdzenie  nadania przesyłek. 

 

 

W przypadku przesyłek zwykłych  Zamawiający wpisuje ilościowo do zestawienia dziennie 

nadanych przesyłek listowych/paczek, ekonomicznych/priorytetowych wg źródła 

finansowania i przekazuje je wraz z przesyłkami pracownikowi placówki pocztowej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnej ilości zestawień dziennych nadanych 

przesyłek listowych/paczek, ekonomicznych/priorytetowych, zróżnicowanych pod względem 

źródła finansowania i w ten sam sposób fakturowanych.  

 Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru  

przez Wykonawcę od Zamawiającego. W przypadku niemożliwości usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości w przekazanych do nadania przesyłkach przez Zamawiającego w dniu ich 

przekazania, Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o stwierdzonych 

nieprawidłowościach na adres: sekretariat@jablonka.pl, a nadanie przesyłek nastąpi po 

całkowitym usunięciu przez Zamawiającego stwierdzonych nieprawidłowości.   
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 Wykonawca niezwłocznie po doręczeniu przesyłki będzie dostarczał do siedziby 

Zamawiającego zwrotne potwierdzenie odbioru podpisane własnoręcznie przez adresata 

przesyłki.  

 W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie 

(awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać  

przesyłkę. Termin odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni liczone od dnia następnego 

po dniu pozostawienia pierwszego awizo. W tym terminie przesyłka jest awizowana 

dwukrotnie. Po upływie terminu odbioru, przesyłka niezwłocznie zwracana jest do 

Zamawiającego wraz z podaniem przyczyny niedoręczenia.  

Jeżeli Wykonawca nie dostarczy przesyłki rejestrowanej i pozostawi awizo, od dnia 

następnego (licząc od daty awizowania przesyłki), przez cały okres awizowania, adresat musi 

mieć zapewniony stały dostęp do odbioru korespondencji w dni robocze od poniedziałku do 

piątku. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku: 

- zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności zmian stawki 

podatku VAT – w zakresie dostosowania jej do tych zmian. Wykonawca zobowiązany jest do 

poinformowania Zamawiającego o zmianie przepisów w terminie 7 dni od uchwalenia 

wydania przepisów, wskazując zmianę i określając jaki ma ona wpływ na realizacje umowy, 

- w okresie obowiązywania umowy ceny nie podlegają zmianie, chyba że opłaty pocztowe 

ulegają obniżeni. W tej sytuacji Wykonawca zastosuje opłaty pocztowe wynikające ze 

swojego aktualnego cennika lub regulaminu. 

Usługi będą rozliczane według cen jednostkowych wynikających z formularza cenowego, 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania informatycznego, który usprawni 

proces nadawania przesyłek pocztowych jako rozwiązanie fakultatywne. 

Kryterium oceny ofert – cena 100% 

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (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. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

• Informacja na temat wadium: Zamawiający nie pobiera wadium  

 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III.2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:  

Określenie warunków:  

Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z poźń. zm. ). 

• III.2.2) Wiedza i doświadczenie 
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• III.2.3) Potencjał techniczny 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują 

odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym: 

Określenie warunków:  

Zamawiający wymaga, aby wykonawca na dzień składania ofert dysponował co 

najmniej 1 (jedną) placówką nadawczo-odbiorczą zlokalizowaną w miejscowości 

Jabłonka;  

Placówka pocztowa wykonawcy musi spełniać następujące warunki:  

- czynna we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy co najmniej w godzinach od 8.00 do 15.30, 

- musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług 

pocztowych, w przypadku gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna 

działalność gospodarcza. 

- oznakowana w sposób widoczny nazwą i logo wykonawcy, umieszczonymi na 

zewnątrz budynku, w którym mieści się siedziba wykonawcy 

III.2.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:  

• III.2.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje warunku  

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, oprócz 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje; 

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 

dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w 

sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone; 

• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 

budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

……………..…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę 

w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach 

niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

• opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych 

przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza 

naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w 

dyspozycji wykonawcy; 

• oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług 

lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami; 

• oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  

posiadają  wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy przedłożyć: 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji 

lub nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
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wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.5) INNE DOKUMENTY 

1. Formularz Oferty wg załączonego wzoru – Załącznik nr 1, Załącznik nr 1a, Załącznik nr 2, 

Załącznik nr 3 –  

Oświadczenia mają być; 

1) opatrzony pieczątką firmową, 

2) posiadać datę sporządzenia, 

3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer NIP, numer telefonu 

4) podpisana czytelnie przez wykonawcę  

5) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia 

2. Pełnomocnictwo - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą 

winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo 

winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie 

pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo 

poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – 

Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 164 z późniejszymi zmianami). 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  

1. Niniejsze postępowanie prowadzonej jest w trybie niniejszego regulaminu, mającego 

na celu w sposób jawny, rzetelny i konkurencyjny wyłonić najkorzystniejszą ofertę 

spośród ofert złożonych w wyniku przetargu, w którym startują potencjalni 

Wykonawcy (Oferenci). 

2. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu pisemnego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
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roku Kodeks Cywilny, w szczególności art. 701-705 (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 z 

późn. zm.). 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu lub wycofania 

określonych pozycji, usług, zakresu z przetargu bez podania przyczyny na każdym 

etapie postępowania bez możliwości żądania odszkodowania przez Uczestników 

przetargu – Wykonawców. 

4. Ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane na podstawie decyzji 

Zamawiającego w każdym czasie przekazanej Wykonawcom poprzez odpowiednią  

informację zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego. 

5. W uzasadnionych przypadkach  Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób 

modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

1. Cena – 100% 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.jablonka.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Jabłonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka, pok. 206. 

IV.3.2) Termin składania ofert: 12.12.2019 roku godzina 12:00, miejsce: ul. 3 Maja 1, 34-

480 Jabłonka, pok. 1 (sekretariat) 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.12.2019 o godz. 12:05, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 

110. 

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert).  

IV.3.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  

 

 

         /-/inż. Bolesłąw Wójcik 

                                         Zastępca Wójta Gminy

    

 


