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S P E C Y F I K A C J A 

 
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

Usługi społeczne 
  

Postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 138o ustawy 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) 

 
 

„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby „Górna Raba” Sp. z o.o. 
 
 

Kod  CPV:  
    główny przedmiot:  64110000-0 Usługi pocztowe 

 
 

 

 

Nazwa Zamawiającego: Górna Raba Sp. z o.o. 

Adres:    ul. Krakowska 27E, 34-730 Mszana Dolna 

Strona internetowa:  www.gornaraba.pl 

Email                                     biuro@gornaraba.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek w godzinach: 7:00 – 15:00  

Telefon:    18 33-10-324 

Fax:    18 33-12-349 

 

     

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: 

 

Górna Raba Sp. z o.o.,  

ul. Krakowska 27E, 34-730 Mszana Dolna 

 

 

                        

 

 

. 

 

 

Zatwierdzono w dniu 

                                          

07.12.2020r. 

 

przez Prezesa Zarządu 

„Górna Raba” Sp. z o.o. 
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1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

 

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z art. 138o 

ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 

1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „p.z.p.”. Zamawiający udziela zamówienia       

w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. 

Usługa realizowana będzie przez: Górna Raba Sp. z o.o., ul. Krakowska 27E, 34-730 Mszana 

Dolna  Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

− strona internetowa Zamawiającego – www.gornaraba.pl, 

− tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na 

potrzeby Górna Raba Sp. z o.o. w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie 

przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, 

paczki pocztowe, przesyłki kurierskie), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych 

po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy   

z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2188).  

2. Określone w formularzu cenowym rodzaje i liczba przesyłek w ramach 

świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb 

Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń       

z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

Rodzaje przesyłek, zwrotów, paczek pocztowych, ich przedziały wagowe oraz 

gabaryty kopert Zamawiający opracował w oparciu o dotychczasowe doświadczenia   

w zakresie usług pocztowych, które były świadczone przez dotychczasowego 

Wykonawcę. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez 

Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i zagranicą, na podany adres bądź wskazany 

adres skrytki pocztowej z zachowaniem określonych stosownymi przepisami zasad     

i warunków skutecznego i terminowego doręczania pism. Nadawane przez 

Zamawiającego przesyłki, będą w przypadku awizowania odbierane przez adresatów 

we właściwie oznaczonych stałych placówkach Wykonawcy zlokalizowanych           

w każdej gminie w kraju.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia innych usług pocztowych w zakresie 

przesyłek nie wymienionych w formularzu cenowym. Podstawą rozliczeń będą 

wtedy ceny zawarte w dacie przyjęcia przesyłek w cenniku opłat obowiązującym        

u Wykonawcy.  

 
 

3. Oferty częściowe 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

4. Termin wykonania zamówienia 
 

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia:  
Zamówienie zrealizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021r. 
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5. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 
niniejszego zamówienia publicznego 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą 

w walucie polskiej [PLN].  

 
6. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia,  
o których mowa w art. 24 ust. 5. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 13 - 23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p. tj: 

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

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 243 z późn. zm. lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który 

po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację  majątku 

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

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.  Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 243          

z późn. zm. Spełniają warunki udziału w postępowaniu tj. 

 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu tj. 

a) posiada uprawnienia wydane 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,  

 

b) posiada doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług pocztowych 

wykazując, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,         

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub 

wykonuje minimum 1 usługę polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie 

krajowym i zagranicznym dotyczącą przyjmowania, przemieszczania, doręczania 

przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, o wartości 

nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto, przy czym usługa została zrealizowana na potrzeby 

podmiotu zaliczanego do sektora finansów publicznych  

 

 

3) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 1. 
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1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa  

w art. 25 ust. 1 p.z.p., lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

 

2. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

 

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

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1.  

 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków              
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
   

1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:  

 

a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do ogłoszenia;  

 

b) wypełniony formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do ogłoszenia;  

 

c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 
do ogłoszenia;  

 

1. Poniższe dokumenty Wykonawca dostarczy w terminie i tylko Wykonawca, którego 

oferta zostanie oceniona najwyżej , na wezwanie zamawiającego, 

 

d) 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 braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

 

e) zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 

Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1481), na potwierdzenie spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej;  

 

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

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

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

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
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załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny          

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na potwierdzenie spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania doświadczenia zawodowego – 

wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia;  

 

g) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.  

 

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów lub oświadczeń, co 

powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia 

dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty.  

 

3. Oferta Wykonawcy, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu,   

a także oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia nie będzie 

brana pod uwagę przy ocenie ofert.  

 

 

 

8.  Termin związania ofertą 
 

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od dnia 

upływu terminu składania ofert. 

 

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Opakowanie i adresowanie oferty 
Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu  

(np. koperta) zaadresowanym i opisanym: 

 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Biuro Podawcze (pokój nr 7 – Górna 

Raba Sp. z o.o., ul. Krakowska 27E, 34-730 Mszana Dolna, w terminie do dnia 
15.12.2020 r., do godz. 1000. 

 

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, sala konferencyjna,1 

piętro dnia 15.12.2020 r. godz. 1015. 
 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

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

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen i terminów. 

  

7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 

do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania. 

 

 

10.  Opis sposobu obliczania ceny 
 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, tj. wraz z podatkiem VAT. 

 

2. Podana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zadania, 

wynikającą wprost z określonego zakresu rzeczowego, jak i również inne elementy 

niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.  

 

3. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r.  

o podatku od towarów i usług.  

 

4. Podane przez Wykonawcę ceny zostaną ustalone na cały okres realizacji zamówienia i nie 

będą podlegały zmianie. 

 

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się 

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 

kosztu. 

 

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na 

wykonawcy. 

 

 

11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
1. Sposób obliczenia punktów w kategorii cena (KC) wg wzoru.  

 
Przy wyborze oferty będą stosowane niżej wymienione kryteria i będą miały określone niżej 

znaczenie: 

 

CENA – (100%) 
 

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium ceny oferty zostanie 

zastosowana metoda polegająca na porównaniu całkowitej ceny brutto badanej oferty 
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z najniższą spośród całkowitych cen brutto przedstawionych przez tych 

Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki 

określone w zapytaniu ofertowym.  

Punkty w kryterium ceny będą liczone według wzoru:     

                     

       Najniższa cena brutto  

      pośród ocenianych ofert  

Kc=  ----------------------------------------------    x  100 pkt 

    Cena brutto badanej oferty 

 

Kc – ilość punktów w kryterium cena  

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium cena to 100 pkt. 

 
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

 

12. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty, w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

 

13. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do pisemnego zawarcia 

umowy z Zamawiającym, na realizację zamówienia na warunkach określonych  

w załączonym projekcie umowy stanowiącym Zał. nr 5. 
 
2. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i w chwili złożenia 

oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi  

w załączonym  wzorze.  

 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania. 

 

 

14. Załączniki do SIWZ 
 

Załącznik Nr 1 Formularz oferty 

Załącznik Nr 2 Formularz cenowy 

Załącznik Nr 3 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków i braku podstaw do 

wykluczenia 

Załącznik Nr 4 Wykaz wykonanych usług 

Załącznik Nr 5 Wzór umowy 

 


