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PUP.I.-271-110/MSZ/13 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający:  Powiatowy Urząd Pracy w  Kościanie 
Adres: Kościan, ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8,  
tel. 65 512 10 55, 
Strona internetowa: http://www.pup-koscian.pl, zakładka: zamówienia publiczne. 
Adres mail: poks@praca.gov.pl 
NIP 698-10-40-998 

 
II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami), zwanej 
dalej „ustawą Pzp" . 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie w obrocie krajowym i zagranicznym, w 
zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich 
ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 
2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) zwaną dalej ustawą - Prawo pocztowe. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do 
SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w 
Istotnych Postanowieniach Umowy w formie wzoru umowy. 
3. Liczby przesyłek wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ są wielkościami 
orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej 
oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje 
roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w tabeli znajdującej się w 
załączniku  nr 1 do SIWZ.  
4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym 
Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 64110000-0 - Usługi pocztowe 

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie od 01.09.2013 r.  do 31.08.2014 r. roku 
lub do wyczerpania kwoty, stanowiącej maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z 
tytułu realizacji zamówienia. 
 
V.  INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp : 

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca udokumentuje, Ŝe 
wpisany jest do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego, zgodnie z ustawą- 
Prawo pocztowe, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.  
 
1.2.   Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca: w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedno 
zamówienie polegające na świadczeniu usług pocztowych o wartości nie mniejszej 
niŜ 60.000 PLN brutto (łącznie z VAT) oraz załączy do oferty dowody, Ŝe usługi 
zostały lub są wykonane naleŜycie. Przez jedno zamówienie zamawiający rozumie 
świadczenie usługi pocztowej na rzecz jednego podmiotu w ramach jednej umowy. 
 
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie 
dotyczące art.22 ust.1 ustawy PZP (wzór załącznik nr 3 do SIWZ) 
 
1.4. Znajdują  się  w   sytuacji   ekonomicznej   i   finansowej   zapewniającej 
wykonanie zamówienia. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie 
dotyczące art.22 ust.1 ustawy PZP (wzór załącznik nr 3 do SIWZ) 
 
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp. 

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
kaŜdy z warunków określonych w punktach od  1.1. do 1.4. powinien spełniać co 
najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 
Warunek określony w pkt.2 i 3 musi spełniać kaŜdy z wykonawców samodzielnie. 

5. Wykonawca, który polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

6. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów 
spełnia lub nie spełnia, w oparciu o analizę treści oświadczeń i dokumentów 
wymienionych w punkcie VII SIWZ jakie na potwierdzenie spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
Wykonawca dołączy do oferty.  
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VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty naleŜy załączyć: 

 
a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia -załącznik nr 3 do 
SIWZ); 

b) kopie zaświadczenia potwierdzającego, Ŝe wykonawca został wpisany do 
rejestru operatorów pocztowych prowadzonego, zgodnie z ustawą - Prawo 
pocztowe, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej  lub kopie wpisu 
do tego rejestru operatorów pocztowych; 

c) wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 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 
załączeniem dowodów, czy zostały lub są wykonane naleŜycie (wzór wykazu 
usług - załączniki nr 4 do SIWZ); 
Dowodami, Ŝe usługi zostały lub są wykonywane naleŜycie są poświadczenia, 
przy czym w przypadku usług nadal wykonywanych poświadczenie powinno 
być wydane nie wcześniej niŜ na 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. Dowodem moŜe być teŜ oświadczenie wykonawcy, jeŜeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest 
podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej 
wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 
mowa powyŜej. Zgodnie z § 9 ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane, wykonawca w miejsce poświadczeń moŜe przedkładać dokumenty 
potwierdzające naleŜyte wykonanie usług zgodnie z wcześniej  
obowiązującym rozporządzeniem. 

 
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu kaŜdego z warunków, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp składa co najmniej jeden z tych 
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 

2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
naleŜy złoŜyć następujące dokumenty: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów o 
których mowa w art. 24 ust. l ustawy Pzp (wzór oświadczenia - załącznik nr 5 
do SIWZ ), 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust. 1 pkt 2 ustawy , wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, przy czym osoby fizyczne w celu spełnienia 
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w/w warunku zobowiązane są do przedstawienia wyłącznie oświadczenia o 
którym mowa w pkt. a). 

 
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt b), 
wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe, nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, te  powinny być wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w kraju 
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŜej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŜone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - 
wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia, wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24. ust. 2 pkt 
5 ustawy Pzp, wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów naleŜących do 
tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 
kapitałowej (wzór  oświadczenia - załącznik nr 6 do SIWZ ).  

4. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonawca 
nie podlega wykluczeniu składa kaŜdy z wykonawców oddzielnie. 

5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w 
realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności wykonawca 
musi złoŜyć wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 

6. JeŜeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, zamawiający Ŝąda przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów dotyczących tych podmiotów w zakresie wymaganym 
dla wykonawcy. 

7. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 

8. W/w dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę.  

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złoŜone wraz z  
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 
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VIII. PODWYKONAWCY 
 
W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca 
zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację 
powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający 
uzna, iŜ wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy. 
 
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia       

oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub 
drogą elektroniczną na adres e-mail: poks@praca.gov.pl,  z zastrzeŜeniem pkt. 3. 
Wykonawca kierując do zamawiającego oświadczenia, wnioski zawiadomienia 
oraz informacje jest zobowiązany podać adres mail, na który  zamawiający będzie 
mógł przesłać korespondencję skierowaną do wykonawcy. 

3. Forma pisemna zastrzeŜona jest dla oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz pełnomocnictwa. Oferta i załączniki muszą być złoŜone na 
piśmie. 

4. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną na wskazany adres poczty 
mailowej, kaŜda ze stron, na Ŝądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 

5. Domniemywa się, iŜ pismo wysłane przez zamawiającego na adres mailowy 
podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŜliwiający 
zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba Ŝe wykonawca wezwany przez 
zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, 
zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt 4 oświadczy, iŜ w/w 
wiadomości nie otrzymał. 

6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, naleŜy kierować na 
adres: 

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie  
ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8, 
64-000 Kościan  

                  Adres e-mail: poks@praca.gov.pl 
 
7. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami:  

• Pani Magdalena Szczerbal, 65 512 10 55 wew. 274,poks@praca.gov.pl 
• Pan Zbigniew  Zamelski, 65 512 10 55 wew. 272, poks@praca.gov.pl 

 
X. WADIUM 
 

Wykonawca powinien wnieść wadium  w wysokości 1.000 PLN. Wadium 
naleŜy wnieść przed upływem terminu składnia ofert. Za datę i godzinę wniesienia 
wadium Zamawiający uznaje datę i godzinę uznania rachunku Zamawiającego (datę i 
godzinę wpływu wadium na konto Zamawiającego), a nie datę i godzinę dokonania 
polecenia przelewu przez wykonawcę. 

Wadium wniesione w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na konto 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie nr konta 43 8666 0004 0109 4344 2000 
0015  Spółdzielcza Grupa Bankowa  Bank Spółdzielczy w Kościanie z podając jako 
tytuł przelewu  „Wadium – przetarg nieograniczony”. 
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Wykonawca moŜe wnieść wadium równieŜ w poręczeniach bankowych lub  
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, Ŝe poręczenie 
kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 
art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2007 r. Nr 42, poz.275  z późniejszymi zmianami). 
Wadium w formie poręczenia powinno zawierać: osobę dłuŜnika głównego 
(wykonawcę), wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za 
zobowiązania dłuŜnika (do ostatniego dnia terminu związania ofertą z 
uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie 
poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w  przypadku nie zawarcia umowy przez 
wykonawcę.  

JeŜeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu to wykonawca musi dołączyć 
do oferty dowód wniesienia wadium – oryginał przelewu lub kopia przelewu 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez  wykonawcę lub osobę upowaŜnioną. 
JeŜeli wadium zostanie wniesione w innej formie (poręczenia, gwarancje) do oferty 
dołączyć naleŜy oryginał dokumentu. 
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŜeli: 

a) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w 
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 
ustawy Pzp nie uzupełnił dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w 
art.25 ust.1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika 
to z przyczyn niezaleŜnych od niego, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemoŜliwe 
z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy. 

 
  XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

1. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego, z przekazanym pisemnie lub 
na adres poczty mailowej, wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
odpowie niezwłocznie, nie później jednak niŜ 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej na zadane 
pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim wykonawcom którym 
przekazał SIWZ oraz umieści informację odnośnie pytania i odpowiedzi na stronie 
internetowej http://www.pup-koscian.pl, zakładka - Zamówienia publiczne pod 
warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie 
później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SIWZ. 

3. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na stronie internetowej 
http://www.pup-koscian.pl, zakładka - Zamówienia publiczne  

 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Ustala się, Ŝe składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć 
termin związania ofertą z tym, Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 
dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o 
wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy 
jednak niŜ 60 dni. 
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XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Oferta wraz załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej i 

w języku polskim, musi być czytelna i wykonana trwałą techniką. 
2. Oferta  musi być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 

nr 2 do SIWZ i podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania 
wykonawcy. UpowaŜnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, 
jeŜeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez 
wykonawcę.  

3. JeŜeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 
podpisania oferty. Pełnomocnictwo  musi zostać dołączone do oferty i musi być 
złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z 
oryginałem.  

4. Podpisy wykonawcy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą być 
złoŜone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się 
opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.  

5. KaŜdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niŜ język 
polski winien być złoŜony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 
przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iŜ wersja polskojęzyczna jest 
wersją wiąŜącą. 

6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złoŜone w oryginale lub 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

7. KaŜda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty powinna być podpisana lub 
parafowana przez wykonawcę. KaŜda poprawka w treści oferty, a w 
szczególności kaŜde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, 
przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez wykonawcę. 

8. Strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być 
umieszczona informacja o liczbie stron. 

9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane 
innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 
poz. 1503)" i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. 
Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem 
oferty. 

11. ZłoŜenie więcej niŜ jednej oferty lub złoŜenie oferty zawierającej propozycje 
alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŜonych przez 
wykonawcę. 

12. Wykonawca musi wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom. 

13. Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŜliwiającym 
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. oraz opisać: 

 

„Przetarg nieograniczony -świadczenie usług pocztowych w obrocie 
krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie  
Nie otwierać przed dniem ……………….. 2013r., godz.  ………….” 
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14. Na ofertę składają się: 
a) formularz ofertowy (wzór załącznik nr 2 do SIWZ), 
b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22. ust 1 ustawy Pzp (wzór załącznik nr 3 do SIWZ), 
c) zaświadczenie potwierdzające, iŜ wykonawca został wpisany do rejestru 

operatorów pocztowych lub kopia wpisu, 
d) wykaz usług zgodnych z przedmiotem zamówienia wykonywanych przez 

wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat ( wzór załącznik  nr 4 o SIWZ), 
e) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, 

dotyczących braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.l ust. 
Pzp (wzór załącznik  nr 5 do SIWZ), 

f) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

g) lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, co wykonawca albo 
oświadczenie o tym, Ŝe wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej                      
(wzór załącznik. nr 6 do SIWZ), 

h) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, a jeŜeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - takŜe 
pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentowania wykonawcy, 

i) jeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. f, składa 
dokument lub dokumenty zgodnie z zasadą wskazaną w pkt. VII  SIWZ  

j) dowód wniesienia wadium -  oryginał lub kopia przelewu w przypadku wadium 
wniesionego w pieniądzu lub oryginał dokumentu w przypadku wniesienia wadium 
w innej formie niŜ pieniądz, 

k) inne dokumenty, jeŜeli obowiązek ich złoŜenia wraz z ofertą wynika z treści SIWZ. 
 
 
XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ OTWARCIA OFERT: 
 
1. Oferty muszą być złoŜone w siedzibie zamawiającego w Kościanie przy ul. Ks. 

Prymasa Wyszyńskiego 8, I piętro, pokój nr 2 - sekretariat, w terminie do dnia 
10.07.2013 roku, do godziny 10:00.  

2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 
niezwłocznie zwrócona wykonawcy. 

3. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złoŜonej oferty pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie 
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian musi być złoŜone według takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA". 
Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, 
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 
zmian, zostaną dołączone do oferty. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 
zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie 
„WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz 
zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z 
ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Kościanie, przy ul. Ks. 
Prymasa Wyszyńskiego 8, w dniu 10.07.2013 r. o godzinie 10:15, pokój nr 4, I 
piętro. 
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6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

8. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w czynności otwarcia 
ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający 
prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. 
 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej 
SIWZ, powinien w cenie brutto ująć wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i 
pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a 
takŜe ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę, 
2. Cena oferty za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez 
wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego 
załącznik nr 2 do SIWZ. Cena oferty określa maksymalne wynagrodzenie 
wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. 
3. Cenę oferty stanowi łączna suma wartości brutto wynikających z iloczynu cen 
jednostkowych brutto za poszczególne usługi wskazanych w formularzu ofertowym 
oraz szacunkowej liczby przesyłek. 
4. Cena oferty brutto winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie. 
5. KaŜdy z wykonawców moŜe zaproponować tylko jedną cenę. 
6. Zamawiający poprawi ewentualne omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy 
Prawo    zamówień publicznych. 
 
 
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował 
kryterium ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez 
wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami 
określonymi w części XV SIWZ i podanej w „Formularzu ofertowym" (wzór 
załącznik  nr 2 do SIWZ)  

Lp. KrKryterium  Opis  Waga kryterium 

1. Cena oferty Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację 
przedmiotu zamówienia, na którą powinny 
składać się wszelkie koszty ponoszone przez 
wykonawcę 

100 

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz 
uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium. 

3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium 
w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do 
drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym 
ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady: 
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Cena brutto najniŜszej zaproponowanej oferty 
Liczba punktów = .............................................................       x 100 

Cena brutto oferty badanej 
 

 
XVII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o 
zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru. 

2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający 
zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złoŜyli oferty w przedmiotowym 
postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści 
informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze 
najkorzystniejszej oferty) na  stronie http://www.pup-koscian.pl, zakładka - 
Zamówienia publiczne,  w swojej siedzibie i w siedzibie Starostwa Powiatowego 
Kościanie. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty drogą 
elektroniczną na adres mail wykonawcy. 

5. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem 5-dniowego terminu, jeŜeli w postępowaniu zostanie złoŜona tylko jedna 
oferta. 

 
XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 
Informacja o wyborze najkorzystniej oferty zostanie przekazana wszystkim 
Wykonawcom,  którzy złoŜyli oferty.  
Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy zamawiającemu: 

• wzór rejestru nadawanych przez zamawiającego przesyłek rejestrowanych –
ksiąŜek nadawczych, 

• wzór rejestru nadawania – zestawienia ilościowego wg poszczególnych kategorii 
wagowych przesyłek nierejestrowanych, 

• wzory oznaczenia rodzaju przesyłek rejestrowanych, które będą stosowane przy 
oznakowaniu przesyłek listowych, 

• wzór pieczęci bądź nadruku komputerowego, który zastąpi znak opłaty pocztowej. 
 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA 
UMOWY: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 

XX. PRZESŁANKI ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIAN W ZAWARTEJ 
UMOWIE 

 

Zamawiający nie przewiduje wprowadzania zmian w zawartej umowie. 
 
 
 
 



 11 

XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 
UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z 
NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 
WARUNKACH:  
 
Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy znajdują się  we wzorze umowy stanowiącym załącznik  nr 7 do 
SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, Ŝeby zawarł z nim umowę na takich 
warunkach jakie określono we wzorze umowy i wszystkie zawarte we wzorze umowy 
postanowienia są istotne. 
 
XXII. INNE POSTANOWIENIA SIWZ: 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
4. Zamawiający nie przewiduje  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 
6. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art.29 ust.4 ustawy 

Pzp. 
 
XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na 
podstawie art. 180 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) przysługuje 
odwołanie wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

2. Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2. 
ustawy Pzp. 

 
 
XXIV. INFORMACJA O WALUTACH OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ  
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w 
złotych polskich- PLN. 
 
 
XXV. WARUNKI ZŁOśENIA OFERTY PRZEZ PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE 
WSPÓLNIE: 
W przypadku składania oferty przez kilka występujących wspólnie wykonawców, 
wykonawcy ci 
- dołączają do oferty pełnomocnictwo, w którym ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
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reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 

- składają razem jedną ofertę, podpisaną przez ustanowionego pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego  

- podlegają takim samym warunkom podmiotowym, określonym w  SIWZ,  jak   
pozostali wykonawcy, 

- dołączają do oferty wymienione w SIWZ dokumenty. 
Dokumenty te mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
JeŜeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielnie zamówienia 
zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia zamawiającemu umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców, która: 

a) stwierdza, iŜ wykonawcy ci są odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych 
zobowiązań związanych z wykonaniem zamówienia publicznego, 

b) jest zawarta co najmniej na czas trwania umowy o wykonanie zamówienia 
publicznego. 

 
Załączniki do SIWZ : 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
2. Formularz ofertowy.  
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków art.22 ust.1 ustawy. 
4. Wykaz wykonanych usług. 
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
6. Oświadczenie o  braku przynaleŜności do grupy kapitałowej.   
7. Wzór umowy. 

 
 
 
 
Kościan, 2013-07-02 
 

 
                  Dyrektor 

                        Powiatowego Urzędu Pracy 
                 w Kościanie 
                   Ewa Beba



 

 


