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1 . NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: WOJEWODZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DRoGoWEGo
W KATOWICACH
ADRES: ul. Zeliwna 38,40-599 Katowice,
NUMER REGON: 2777 L549Q,
NUMER NIP: 954-23 -95-790,
NUMER TELEFONUz (32) 4ż -BB -150,
NUMER FAK§U: (3ż) 42 -88-151,
ADRES E- MAIL: biuro@ katowice.witd.gov. pl,
ADRES STRONY I NTE RE NTOWEJ : http ://www. katowice.witd.gov. pl,
ADRES STRONY I NTE RE NTOWEJ BI P: http ://witd katowice.sisco. i nfo,
GODZINY URZĘDOWANIA: poniedziałek-piątek, od godz. 7.00 do godz. 15.00

Informacje związane z niniejszym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na
adresem:stronie internetowej zamawiającego

http : //w itd katowice. si sco. i nfo

2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

będą udostępnione pod

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie :

1. z art. 10 ust. 1w związku z arL. 39 - 46 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U, z 2Ot7 r.t poz. 1579) zwanej dalej w treści ,,ustawą
PzP",

2. aktamiwykonawczymi do ustawy Pzp,
3. niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia zwaną dalej w treści ,,siwz".

W sprawach nieuregulowanych niniejszą siwz, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów
wykonawczych do ustawy Pzp.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest pod numerem: WAT,272,3.Z.2OL7. Wykonawcy we
wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten numer.

Postępowjlnie jest prowadzone zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona),

3, lNFoRMAcJA o oFERTACH czĘŚfiowYcH, WARIANToWYCH, ZAMÓWIENIACH NA
DODATKOWE USŁUGI, UMOWIE R.AMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I
AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJĄ O WYMAGANIACH DOTYCZĄCYCH
ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCł| WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJ! ŻAMÓWIENIA

1. OfeĘ częŚciowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofeft częściowych,
Za mawiająry może złoży ć jed ną ofertę.

Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofeft wariantowych, ofefi takie nie
będą brane pod uwagę.

Zamówienia dodatkowe: zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie pzewiduje
udzielenie zamówień, o Kórych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp,

Umowa ramowa: zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Dynamiczny system zakupów: zamawiająry nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
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6. Aukcja elektroniczna: zamawiający nie
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

przewiduje wyboru ofeĘ najkorzystniejszej

7. Zatrudnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę zgodnie
z uprawnieniem zamawiającego zawaĘm w ań. 29 ust. 3a ustawy Pzp (klauzula społeczna):
zamawiający wymaga, aby czynnoŚci związane z bezpośrednim odbiorem, przemieszczaniem
i doręczaniem przesyłek pocztowych do zamawiającego były wykonywane przez osoby
zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób
okreŚlony w art,ż2 § 1ustawyzdnia 2 czenvca 1997 r - Kodeks pracy (tekstiednolity Dz,U,z
2016 r., poz. 1616 z póŹn,zm,). Mając na uwadze powyzsze zamawiająry zastrzega sobie prawo
do wykonywania czynnoŚci kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w niniejszym punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:

1) ządania oŚwiadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww,
wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaŚnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,

W trakcie realizacji zamówienia na kazde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca obowiązany jest przedłożyć zamawiającemu wskazane
(wszystkie lub wybrane przezzamawiającego) ponizsze dowody w celu potwierdzenia spełnienia
Wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonująrych wskazane w niniejszym punkcie czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oŚwiadczenie wykonawcv lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynnoŚci, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
OŚwiadczenie to powinno zawieraĆ w szczególności: dokładne określenie podmiótu
składającego oŚwiadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynnoŚci wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złozenia oświadczenia w imieniu
wykonawry lub podwykonawry/

2) zaŚwiadczenie właŚciwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z Ętułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

3) poŚwiadczoną za zgodnoŚĆ z oryginałem odpowiednio przez Ńykonawcę lub
Podwykonawcę kopiQ dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika orzez
Pracodawcę do ubezpięczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z Ętułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
Podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zmawiającego czynności,
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaĘ przez wykonawcę kary
umownej w wysokoŚci okreŚlonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Niezłozenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę
WYmo9u zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w
niniejszym punkcie czynnoŚci, W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
Przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę/ zamawiający zastrzega
sobie prawo do zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Prary.
Liczbę osób wykonujących w imienu wykonawcy lub podwykonawry czynności związane z
bezpoŚrednim odbiorem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek pocztowych do
zamawiającego wykonawca lub podwykonawca podaje zAączNIKU NR 6 siwz.
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2.

4. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

wykonawca moze zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.

Zamawiający zgodnie postanowieniem art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy pzp niezwłocznie udzieli
wYjaŚnień, jednakże nie póŹniej niż na 2 dni przed upĘwem terminu składania ofert, o ile
wniosek o wyjaŚnienie treŚci siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upĘwa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający moze przed upĘwem terminu składania ofeft
zmieniĆ treŚĆ siwz. Kazda wprowadzona przez zamawiającego zmiana staje się w takim
przypadku częścią siwz.

Zamawiający oŚwiadcza, iż nie zamieza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia
treści siwz.

5, Wszelkie zmiany treŚci siwz, jak tez wyjaŚnienia i odpowiedzi na pytania co do treści siwz,
zamawiająry zamieszczaĆ będzie na stronie internetowej po adresem:
http ://witd katowice. sisco. info.

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie kĘowym
i zagranicznym na potrzeby zamawiającego, których szczegółow| opis zawiera złł4Ćzruir
Nr 1 do siwz.

Zamawiająry zastrzega sobie prawo zmiany lub ograniczenia zakresu świadczonych usług
pocztowych w odniesieniu do określonego w siwz.

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 20OB),

ZamawiającY zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości nadawanych poszczególnych rodzajów
PrzesYłek Pocztowych będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem ńie przekroczónia
wYsokoŚci wYnagrodzenia brutto wykonawcy z Ętułu wykonania umowy zawańej z wybranym
wykonawcą.

ZamawiającY zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości nadawanych poszczególnych
rodzajów Przesyłek pocztowych będących przedmiotem zamówienia. W ł* przypadku
wYkonawcY nie będą przysługiwały roszczenia prawne w stosunku do zamawiając"go z Ęrtułu
n ie wykorzystanej ilości poszczegól nych rodzajów przesyłek pocztowych.
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6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

WYmagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie, w miarę potrzeb zamawiającego, od dnia 1
sĘcznia 201B r. do dnia 31 grudnia 2019 r. lub do czasu wyczerpania wysokoŚciwynagrodzenia
wykonawcy przysługującego z Ętułu wykonania zamówienia w zalezności, który warunek zostanie
spełniony wcześniej,



7, MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
w Katowicach, ul. Zeliwna 38 oraz siedziby Oddziałów Wydziałów Inspekcji Wojewóózkielo
Inspeldoratu Transpoftu Drogowego w Katowicach. Dane siedzib Oddziałów Wydziału Inspekcji
Wojewódzkiego InspeKoratu Transportu Drogowego w Katowicach zawarto w ZAŁĄCZNIKU Nń
1 do siwz.

8: ,u|_ĄBUNKI lrDąłAŁU !v Ęq9TĘPoWANIU _ , , ,_ _ _ .

8.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wyk|uczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu doĘczących: kompetencji lub uprawnień do

prowadzenia okreŚlonej działalnoŚci zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz
doĘczących zdolnoŚci technicznej lub zawodowej określone w pkt. B.5. niniejszego roŹdziału
siwz.

8.2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w przypadkach:

1) o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) -
wymienionych w pkt.B.3. niniejszego rozdziału siwz,

2) wybranych przez zamawiającego zgodnie z uprawnieniem przewidzianym w art, 24 ust. 5
ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultaĘwne) - wymienionych w pK. B.4. niniejszego
rozdziału siwz.

8.3. Przesłanki wykluczenia obligatoryjne.

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art.24
ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp §.:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaProszony do negocjacji lub do złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia,

Ż) wykonawcę będącego osobą fizyczną którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 1B1-1BB, ań. 1B9a, art,2tB-ż2L, art,22B-230a, art.

250a, art. 25B lub art. 270,309 ustawy z dnia 6 czerwca L997 r, - Kodek karny (Dz. U.
poz. 553, zpoŹn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czenłlca 2010 r. o sporcie
(Dz, U. z2OL6r.poz, 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r, - Kodeks karny,

c) skarbowe,
d) o którym mowa w aft. 9 |ub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca żOI2 r, o skutkach

Powierzania wykonywania prary cudzoziemcom przebywająrym wbrew przepisom na
tefiorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz,769),

3) wYkonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zanądzającego lub nadzorczego,
wsPÓlnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo kompEmóntariusza w spóIce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt. 13,

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności naleznych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
gzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaĘ tych nalezności,
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5) WYkonawcę, który w wyniku zamiezonego działania lub razącego niedbalstwa wprowadziłzamawiającego W błąd PrzY Przedstawień.iu informacli, że nie'po?reja wyrlucreniu, spełniawarunki udziału w PostęPowaniu lub obiektywne i niedyskryminaryjne kfieria, zwanedalej "kfieriami selekcji", lub który zataił te inrórńac;e lub nie jest w stanie przedstawićwymaganych dokumentów,

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacjewprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotni ;pły* na deryzjePodejmowane Przez zamawiającego w postępowiniu o udzielenie zamówienia,

7) livYkonawcę, który bezPrawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającegolub PozYskaĆ informacje Poufne, mogące o'ać mu prr"*ugę w postępowaniu o udzieleniezamówienia,

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lubktórego Pracownik, a także osoba 
-rnyr.9nu3ąJa 

piu.ę na podstawie umowy zlecenia,o dzieło, agencYjnej lub innej umowy o Swiaaizeń" uŚług, brał udział w przygotowaniutakiego PostęPowania, chyba że,spówodo*unu-tvń zakiócenie [onrurenc;i może byćwYeliminowane W inny sposób niz pou, ń*luczenió *Yk"r;;.y z udziałuw postępowaniu,

9) wykonawcę,lłóry.z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłóceniekonkurencji między wykonawcami W postępowiniu o uazie-lenie zamówienia, cozamawiającY jest w stanie wykazać za pomocą Śiosownych śrootóń Jońooowycn,

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd ozekł zakaz ubieganiasię o zamówienia publiczne na,.podstawie' ustawy z ańia )a paź:alzńrnika 2002 r,o odPowiedzialnoŚci Podmiotów zbiorowyń ,u uyny' ,:bronione pod groźbą kary (Dz. U.z 20t5 r. poz. t2t2, L844 i 1855 oraz z 2016 r. poź. łsl i 544), ' - J'---

11)wYkonawcę, wobec KÓrego orzeczono fftułem środka zapobiegawczego zakaz ubieganiasię o zamówienia publiczne,

12) wYkonawców, którzY naleząc do tej saT9j grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji'i ioniiń;il* 1.§i. u. ;ńfi';: poz. 1B4, 1618i 1634), złoŻYli o.drgbne oferĘ, oferty cŹęSciowe luU wniosri o dopuszczenie do udziału wPostęPowaniu, chYba Że wYkaŻą ze.istniejące między nimi powiązania nie prowadzą dozakłócenia konkurencji w postępówaniu o uiżietenie zamówienia.

8.4. Podstawy wykluczenia fakultatywne.

t, z PostęPowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy takźe wykonawcęw następujących przypadkach wybranych po", ,u^uiiającego zgodnie z uprawnieniemprzewidzianym w art, 24 ust. 5 ustawy Pzp rj.:

1) w stosunku do KÓrego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie wPostęPowaniu restrukturyzaryjnym jest iizewiaiiane zaspokojenie wiórzycie li przezlikwidację jego majątku lub sąó ,arrądził ri[wiJaĆńńgo majątku w trybie aft. 332 ust. 1ustawY z dnia 15 maja 2015 r. - Prańo restrukturyziivinu (iei<st jeanólity Óz.u. z żOt7 r.Poz, 1508) lub którego uPadłość ogłoszono, z wrł*iem wykonawcy, który po ogłoszeniuuPadłoŚci zawarł układ zatwierdzony.prawomocn|ń postanowieniem sądu, jezeli układ niePrzewiduje zasPokojenia wierzycie\ 
ęryez likwiłacjĘ majątku upadłego, chyba ze sądzarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 uit, r urtuuny z dnia 28 lutego 2003 r. _Prawo upadłościowe (tekst jednolity ózJ z zoro r, póz. 2t7L),

2) jezeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółkiw sPÓłce jawnej lub PartnerŚt<ń; aluo kompreńąńiJriuŚ.u * spółce komandytowej lub
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komandytowo-akryjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym
mowa w art. 24 ust. 5 pkt, ustawy Pzp,

3) wobec którego wydano ostateczną decyzję administraryjną o naruszeniu obowiązków
wynikająrych z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niiższą niż
3000 złoĘch.

2. Wyk|uczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w aft. 24 ust, 1 pkt. 13 lit. a-c i pkt. 14 ustawy pzp, gdy
osoba, o ktÓĘ mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.
24 ust. 1 pK. 13 lit. a-c ustawy Pzp, jezeli nie upĘnęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wyk|uczenia,

2) w pnypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d i pkt. 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w Ęch

przepisach, została skazana za przestępstwo Wymienione w art, 24 ust. 1 pkt, 13 lit. d
ustawy Pzp,

b) w aft. 24 ust. 1 pkt, 15 ustawy Pzp,
c) w ań. 24 ust. 5 pkt. 5-7 ustawy Pzp,

- jeze|i nie upĘnęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w Ęm wyroku został określony inny okres
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia stała się ostateczna,

3)wprzypadkach,oKÓrych mowa wart,24 ust. 1pkt. 18 i20lubust.5 pkt.2i4ustawy
Pzp, jeŻeli nie upĘnęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,

4) w PrzyPadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres,
na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

5) w PnYPadku, o którym mowa w art,24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp, jezeli nie upĘnął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

UWAGA:
Zamawiający
zamówienia.

wykluczyć wykonawcę na kazdym etapie postępowania o udzielenie

8.5. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego zgodnie
z uprawnieniem przewidzianym w art. 22 ust. 1 Iit.b ustawy Pzp.

Zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. ż2 ust. 1 lit. b ustawy pzp zamawiający ustala
warunki udziału w postępowaniu doĘczące:

1) komPetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalnościzawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:

- działalnoŚĆ prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga
posiadania przez wykonawcę na dzień składania ofert uprawnienia do wykonywania
działa|noŚci pocztowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą
potwierdzonego wpisem wykonawry do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie aft. 6 ust. 1 i art. B ustawy
Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012r, (tekst jednolity Dz. U. z2OI7 r,t poz,14B1).

moze
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W przypadku składania ofeĘ wspólnej ocena wymagań będzie dokonana oddzielnie
w stosunku do wykonawców ubiegających się o wspólne udzielnie zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenĘ składa ten z wykonawców
składająry ofeftę wspólną Kóry w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację
usług objęĘch zamówieniem.

Dla potwierdzenia spełnienia warunku z pkt. 1 ppkt. 1 wykonawca obowiązany jest złożyĆ:

a) akLualny na dzień składania ofert kopię wpisu do Ęestru operatorów pocZtowych
prowadzone go przez Prezesa U rzęd u Kom u n i kacj i Elektron icznej,

b) oświadczenie na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2 do
siwz.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie określa warunku,

zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający nie określa warunku.

8.6. Dokument potwierdzający spełnianie przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania okreŚlonych
przez zamawiającego.

1. W zakresie wykazania spełniania pzez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1

ustawy pzp, wykonawca obowiązany jest przedłożyć wraz z ofeftą oŚwiadczenie w zakresie
wskazanym w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do siwz,

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawca obowiązany jest dołączyć do ofeĄ aktualnego na dzień składania ofert
oświadczenia w zakresie wskazanym w ZAŁĄCZNIKU NR 3 do siwz.

Brak podstaw do wykluczenia musi potwierdzić każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie oraz inne podmioĘ na KÓrych zasoby się powołuje wykonawca.

Informacje zawarLe w oświadczeniach stanowiĆ będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz ze nie podlega wykluczeniu z postępowania.

8. 7. Procedu ra sa nacyjna -,,sa mooczyszczenie".

1, Zgodnie z uprawnieniem zawaĘm w art. 24 ust.8 usatwy Pzp, wykonawca, który podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. i pkt, 13 i 14 oraz pkt. 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp,
moze pzedstawić dowody na to, że podjęte pzez niego środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, w szczególności udowodniĆ naprawienie szkody wyządzonej pzestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu fakĘcznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, KÓre
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub pzestępstwom skarbovuym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jezeli

wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłvnął okreŚlony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczegÓlne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody pzedstawione na podstawie art.
24 ust. 8 ustawy Pzp,

3. W pzypadkach, o których mowa w ań. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewni temu wykonawry możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

2)

3)
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4. W celu skorzystania z instytucji ,,samooczyszczenia", wykonawca moze zostać
Wezwany przez zamawiającego zgodnie z uprawnieniem zawartym w ań, 26 ust. 2 ustawy Pzp
do złoŻenia w wyznaczonym przez zmawiającego termine, nie krótszym niz 5 dni aktualnych na
dzień złożenia oŚwiadczeń i dokumentów potwierdzająrych okoliczności o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp.

5. W przypadku, zaistnienia okolicznoŚci, wymienionych w pkt B,7. niniejszego rozdziału siwz
wykonawca obowiązany jest złozyĆ oŚwiadczenie na druku stanowiącym zAŁĄczNIK NR 3 do
siwz.

8.8. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegaĆ na zdolnoŚciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekońomicŻne3
innych podmiotów, dotyczących warunków udziału w postępowaniu określonych przeŹ
zamawiającego, nieza|eznie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnoŚciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, Że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególnoŚci przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

3. Z dokumentu, o którym mowa pkt, B.B.2. niniejszego rozdziału siwz musi wynikać
w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sPosób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy Podmiot, na zdolnoŚciach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków

udziału W postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doŚwiadczenia, zrealizuje roboĘ budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
doĘczą.

4, Pisemne zobowiązanie musi zostaĆ złożone w oryginale podpisanym przez podmiot trzeci
i załączone do ofeĘ.

5. Zamawiająry ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioĘ zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wYkonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w ań. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5
ustawy Pzp (obligatoryjne i fakultatywne podstawy do wykluczenia).

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doŚwiadczenia, wykonawcy mogą polegaĆ na zdolnoŚciach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7. WYkonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odPowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
Poniesioną przez zańawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba ze zj
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,

B. Jezeli zdolnoŚci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którYm mowa powyzej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
W Postępowaniu lub zachodzą wobec Ęch podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiająry
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolnoŚci techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o których
mowa w pkt. B.5. niniejszego rozdziału siwz.

9. Jezeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w pkt. B.5. niniejszego rozdziału siwz, polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów, na zasadach okreŚlonych powyżej, zobowiąany jest do złożenia
oŚwiadczenia na druku stanowiąrym ZAŁĄCZNIK NR 2 i 3 do siwz.

10,Zamawiający zaząda od wykonawcy, który podlega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach okreŚlonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do
Ęch podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. t- 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moze ządać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z2016 r.I poz.1126).

8.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający slę o udzielenie zamówienia (np. spółki o7wilne,
konsorcja).

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegaĆ się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie
ubiegająry się o zamówienie muszą ustanowiĆ pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Obowiązek ten nie doĘczy spółki rywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
ofeĘ umovvy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Z, Wykonawcy tworząry jeden podmiot obowiązani są przedłozyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo - zgodnie z wymaganiami zawaftymi w rozdziale 14 siwz.

Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyzej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą
nazwą albo z umovfy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3. Oferta musi byĆ podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców
występująrych wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).

4. W pzypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wzez wykonawców wymagane
oŚwiadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegająrych się o zamówienie.

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występująrym jako
pełnomocn ik wykonawców składających wspól ną ofertę.

8.10. Podwykonawcy.

1. Wykonawca moze powiezyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, który
zamierza wykonywaĆ zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać w ofercie, jaką
częŚĆ (zakres zamówienia) wykonywaĆ będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę
podwykonawcy. Nalezy w tym celu wypełniĆ odpowiedni punkt formulaza oferĘ stanowiąry
ZAŁĄCZNIK NR 6 do siwz.

2, )eżeli wykonawca zostawi punkt w formulazu oferty niewypełniony (puste pola), zamawiający
uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

3. Zamawiająry źąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest
do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o Kórych mowa w zdaniu
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Pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawców, którym w póŹniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wYkonawca powoĘwał się, na zasadach okreŚlonych w ań. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je
w stoPniu nie mniejszym niz podwykonawca/ na którego zasoby wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Powierzenie wykonania częŚci zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zobowiązany jest do złożenia oŚwiadczenia na druku stanowiącym zAŁĄczNIK NR 3 do
siwz.

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
PoWANIU

1. Zamawiający zbada obecnoŚĆ i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu lub
oŚwiadczenia, a także czy wymagany dokument lub oświadczenie pónłierdza spełnianie
warunku udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia.

2. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub brak
Podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę dokumentów ioświadczeń załączonych przez
wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.

3, W rozdziale 10 siwz zamawiający szczegołowo wskazuje jakich oświadczeń i dokumentów żąda
od wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodlegania wykluczeniu.

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art, 22 ust.1
ustawy Pzp, wykonawca obowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie
w zakresie wskazanym w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do siwz. W przypadku składania ofeĘ wspólnej
ww, dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez
mocodawcę pełnomocnik,

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawca obowiązany jest dołączyĆ do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym w ZAŁĄCZNIKU NR 3 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej
ww, dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną lub upowazniony przez
mocodawcę pełnomocnik.

3. Wykonawca, którv powołuie się na zdolnoŚci lub sytuacji innvch podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu wypełnia stosowne
rubryki w oŚwiadczeniach stanowiących ZAŁĄCZNIKI NR 2 i 3 do siwz, Wykonawca, którv
zamierza powierzvĆ wvkonanie częŚci zamówienia podwvkonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest do
złożenia oŚwiadczenia na druku stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do siwz,

10. WYKAZ oŚwrnoczeŃ r DoKuMENTÓw, JAKIE MAJĄ DosTARczyć wyt(oNAwcy
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKów uozrAŁU W posTĘpoWANIu
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
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4, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w ań. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w aft. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wraz ze złożeniem oŚwiadczenia, wykonawca
moze przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złozenie powyzszego
oŚwiadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w ZAŁĄCZNIKU NR 4 do siwz, W przypadku
składania ofeĄ wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną lub upowazniony przez mocodawcę pełnomocnik.
Oświadczenie powinno byc złożone w siedzibie zamawiającego w oryginale i dostarczone w
kopercie oznaczonej napisem ,,Oświadczenie - 9rupa kapitałowa".

Wzór oznaczenia kopeńy z oświadczeniem doĘczącym grupy kapitałowej:

Znak :WAT, 272.3.2.ż017

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktua!nych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentówl

5,1, zaŚwiadczenia właŚciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niz 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat Ęch
naleznoŚci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raĘ zaległych płatnoŚci
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu/

5.2. zaŚwiadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego| ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat Ęch naleznoŚci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu/

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH.

ośwnoczeNlĘ - GRupA KApITAŁowA

(Nazwa i adres WYKONAWCY z nr telefonu,faksu, adres e-mail)

WOJEWÓDZKI INSPEKTOMT
TMNSPORTU DROGOWEGO W
KATOWICACH
ul. Zeliwna 38
40-599 KAToWICE
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5.3. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnoŚci

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy

PzP,

5.4. Aktualnego, obowiązującego w dniu otwarcia ofert wpisu wykonawcy do rejestru

operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji

Elektronicznej,

5.5. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego §rtułem Środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - zgodnie ze Wzorem

wskazanym w ZAŁĄCZNIKU NR 5 do siwz,

5.6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie okreŚlonym Przez
zamawiającego w oparciu o art, 24 ust, 5 pkt. 6 ustawy Pzp - zgodnie ze wzorem

wskazanym w ZAŁĄCZNIKU NR 5 do siwz,

5.7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,

prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie

określonym przezzamawiającego w oparciu o art. ż4 ust, 5 pkt, 7 ustawy Pzp - zgodnie

ze wzorem wskazanym w ZAŁĄCZNIKU NR 5 do siwz,

5,B. regulamin Świadczenia usług pocztowych wykonawcy.

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oŚwiadczeń lub dokumentów potwierdzających

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jezeli zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenĘ doĘczące tego wykonawcy lub 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 (tekst jednoliĘ Dz.U. z 2014 r, poz, 7114 ze zm.).

7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz

danych, zamawiający pobiera samodzielnie z Ęch baz danych wskazane przez wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty,

B. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,

zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez

wykonawcę i pobra nych sa modziel n ie przez zamawiającego do ku mentów.

9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oŚwiadczeń lub dokumentów, które znajdują się w
posiadaniu zamawiającego/ w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych
przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiająry w celu potwierdzenia

okoliczności, o których mowa w aft. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu okreŚlonych przez zamawiającego), korzysta z

posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

10. Dokumenty składane przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10,1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt. od 5.1. do 5,3, niniejszego rozdziału

siwz - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat Ęch należnoŚci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególnoŚci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłozenie na raĘ zalegĘch płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właŚciwego organu, DokumenĘ muszą być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofeft. Dokument powinien być
wystawiony nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upĘwem terminu składania efor

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być
wystawiony nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofeń.

10.2, Jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. 10,1, niniejszego rozdziału Wisz, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy/ ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
doĘczyc, złozone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
DokumenĘ te muszą zostaĆ wystawione z zachowaniem terminów wskazanych dla
dokumentów wymienionych w pkt. 10.1. niniejszego rozdziału Wisz.

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWNIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PMEKAZYWANIA OŚWIłOCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

t, 7 zastrzezeniem postanowień zawaĘch w pK. 2 niniejszego rozdziału Wisz, zamawiający
dopuszcza, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywała się za
poŚrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 20t2 r, Prawo
pocztowe (teKt jednoliĘ Dz.U, Z żOL7 f . poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca,
faksu lub przy użyciu środków komunikacji eleKronicznej (drogą poczty eleKronicznej poprzez
skrzynki e-mail) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r, o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. Z2OL7 r. poz. I2L9).

2. Zamawiająry dopuszcza użycie środków komunikacji eleKronicznej w zakresie:
1) przekazywania informacji z otwarcia ofert wraz z informacją na temat kwoĘ przeznaczonej

na sfinansowanie zamówienia,
2) przesyłania przez wykonawców zapytań doĘczących treści Wisz oraz odpowiedzi na te

pyta n ia przez zamawiającego,
3) ,przesyłania przez zamawiającego wezwań do uzupełnień i wyjaśnień oraz informacji o

wynikach postępowania, z zastrzeżeniem, ze e-mail potwierdzony zostanie niezwłocznie w
formie pisemnej,

4) przesyłania przez wykonawców na żądanie zamawiającego wyjaśnień w sytuacji braku
dostępności drogi faksowej na adres e-mail: biuro@katowice.witd.gov.pl

3, Jezeli zamawiający lub wykonawca przekazują oŚwiadczenia/ wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za poŚrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda
ze stron na ządanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza faK ich otrzymania, z
zastrzeżeniem, że dla złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.

4, W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę faksem lub
środkiem komunikacji elektronicznej, zamawiający domniema się, iż pismo wysłane pzez
zamawiającego na numer faksu lub skrzynkę e-mail podany pzez wykonawcę zostało mu
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawry z treścią pisma.



16

5. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Pismo mozna dostarczyć osobiście do
sekretariatu, w siedzibie zamawiającego - pok, nr 20. W tym przypadku datą złożenia
oŚwiadczenia wolijest data wpływu pisma do sekretariatu zamawiającego.

6. Dla złożenia ofeĘ zamawiający wymaga formy pisemnej. Ofeńę nalezy przesłać za
poŚrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, dostarczyć
osobiście lub za pośrednictwem posłańca,

7, Zamawiająry nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy
pisemnej.

B. W przypadku wezwania przez zamawiającego do złozenia, uzupełnienia lub poprawienia
oŚwiadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 1 lub 3 ustawy pp.,

oŚwiadczenia, dokumenĘ lub pełnomocnictwa nalezy przedłożyć (złożycluzupełnić/poprawić) w
formie wskazanej przez zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom
wynikająrym ze stosownych przepisów ustawy Pzp i aktów wykonawczych do ustawy,

9. Wszelką korespondencję wykonawry mają obowiązek kierować na adres siedziby
zamawiającego.

10.Jakiekolwiek inne zaadresowanie moze wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki
organizacyjnej zamawiającego/ co moze spowodowaĆ nie zachowanie ustawowych terminów
z winy wnoszącego.

1,1. Korespondencja, która wpĘnie do zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego,
osobiŚcie, za poŚrednictwem posłańca, faksu po godzinach jego urzędowania, zostanie
potraktowana tak, jakby przyszła w dniu następnym, W przypadku przesłania korespodencji
przy uzyciu Środka komunikacji elektronicznej do zamawiającego po godzinach jego
urzędowania, zostanie ona potraktowana tak, jakby przyszła w dniu następnym.

12. OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się z oferentami są:
Pa n Andrzej Jaworski - Naczel n ik Wydziału Adm in istracfi no-Tech n icznego.
Kontaktl od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30, pod nr:
tel.:(32) 42-BB-L57,
fax.:(32) 42-BB-151,
adres e-mai| : biuro@ katowice.witd,9ov. pl

1. Wykonawcy zgodnie z wymogiem ań.B5 ustawy Pzp pozostają związani ofeńą przez okres 30
dni. Bieg terminu związania ofeftą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moze przedłużyc termin związania
ofertą z tym ze zamawiająry moze tylko razt co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofeńą zwrociĆ do wykonawców o wyrazenie zgody na przedłuzenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuzszy niz 60 dni.

13. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ
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I4. OPI§ SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFĘRT

1. Wymogi formaIne oferty.

1.1. Ofertę należy sporządziĆ na formularzu ofeĄ zgodnie z wzorem wskazanym w ZAŁĄCZNIKU
NR 6 do siwz. Ofertę nalezy złozyc w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.2. OŚwiadczenia wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach polega
wykonawca na zasadach okreŚlonych w art. 22a ustawy Pzp, składane na potwierdzenie
braku podstaw wyk|uczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są
w oryginale.

1.3. Dokumenty inne niż oŚwiadczenia, składane w celu wskazanym w pK. 1.2. niniejszego
rozdziału siwz, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

1.4. PoŚwiadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnoŚciach polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, Kórego kazdego z nich dotyczą.

1.5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej,

1,6. Ofefta wraz zę wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną
całoŚĆ, Zaleca się, aby wszystkie strony byĘ ze sobą poĘzone w sposób uniemożliwiająry
ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

t.7. Każdy wykonawca może złożyĆ Ęlko jedną ofeftę. Wykonawcy przedstawiają ofeftę zgodnie
z wymaganiami określonymi w siwz.

1.B. Oferta musi byĆ sporządzona formie pisemnej pod rygorem niewazności, w języku polskim.
DokumenĘ spoządzone w języku obcym, nalezy składać wrazz tłumaczeniem na język polski
- nie dotyczy ofeĘ, która musi być sporządzona w języku polskim.

1.9, Oferta musi byĆ napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

1.10.Ofefta musi być podpisana przez osobę/y upowaZnioną/e do reprezentowania wykonawcy.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie wykonawcy/ muszą być równiez
pod pisa ne przez osobę/y u powazn ioną/e do reprezentowa n ia wykonawcy,

1.11,Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania ofeĘ, do poświadczania dokumentów za
zgodnoŚĆ z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do ofeĘ, o ile nie vuynika
ono z dokumentów rejestrowych wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale
bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

l.l2.Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane pruez
osobę/y u powazn ioną/e do reprezentowa n ia wykonawcy.

1.13,Zaleca siQ, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami
i oŚwiadczeniami były ponumerowane oraz parafowane pzez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania wykonawcy, W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez
wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest juz wymagana.

1.14,Wykonawca powinien umieŚcić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami i oświadczeniami
w dwóch nieprzezroczystych kopeftach, opisanych w następujący sposób.



OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH.

NIE oTWIERAĆ pnzro TERMINEM 25 paŹdziernika 2OI7 r,, godz,13.00.

(Nazwa i adres WYKONAWCY z nr telefonu,faksu, adres e-mail)

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO W
KATOWICACH
ul. Zeliwna 38
40_599 MToWICE
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Wzór oznaczenia kopefi z ofeftą przetargową:

Znak : WAT, ż72,3.2.2017

1.15.Wykonawca moze wprowadziĆ zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofeft. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu oferty nalezy umieŚciĆ w kopercie, opisanej jak wyzej w pkt 1.14 niniejszego
rozdziału siwz. Koperta dodatkowo musi byĆ oznaczona określeniami: ,,Zmiana" lub
,,Wycofanie".

L.I6,Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekt jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
co, do których wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iżzastrzezone informade
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust, 4 ustawy Pzp, Zastrzeżenie wykonawcy o informacjach stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca dokonuje w formularzu ofeĘ stanowiącej
ZAŁĄCZNIK NR 6 do siwz.

Ll7.W przypadku gdy wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu aft. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje wykonawcę.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić
oddzielną częŚĆ ofeĄ, opisaną w następujący sposób: ,,tajemnica przedsiębiorstwa - tylko do
wglądu przez zamawiającego".

1.18.Po otwarciu złożonych ofert, wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności
dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do
zamawiającego z wnioskiem zgodnie z wymaganiami rozdziału 23 siwz.

L.I9.Złożenie ofeĘ jest równoznaczne z przyjęciem warunków przetargowych.

2. ZałąenikioferĘ,

Do ofeĘ wykonawca obowiązanv iest załączvć:

2,1. dokumenty i oŚwiadczenia wymienione w pkt. L - 3 rozdziału 10 siwz,

2,2. oryginał dokumentu (np. zobowiązania), którego wynika oddanie wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów innych podmiotów na potrzeby realizacji, o ile wykonawca korzysta ze
zdolnoŚci lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,



z,3.
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Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawry/ów ubiegającego/rych się o
udzielenie zamówienia publicznego. PełnomocnicLwo nalezy dołączyć w oryginale bądź kopii,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie,

spis treŚci wszystkich załączonych do ofeĘ dokumentów i oświadczeń - zalecane, nie
Wyma9ane.

Uwagal
Pozostałe dokumenĘ i oŚwiadczenia, w Ęm wymienione w rozdziale 10 siwz wykonawca
składa w terminach określonych w siwz.

3. Odrzucenie oferĘ.

zamawiający zgodnie z postanowieniem art. 89 ustawy pzp odrzuci ofetę, jezeli:
1) jest niezgodna z ustawą Pzp,
2) jej treŚĆ nie odpowiada treŚci siwz, z zastrzeżeniem ań. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp,
3) jej złozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu pzepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera raząco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki, o Kórej mowa w art, 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
8) wykonawca nie wyraził zgody, o ktÓĘ mowa w art, 85 ust. 2 ustawy pzp, na przedłużenie

terminu związania ofertą
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jezeli

zamawiający żądał wniesienia wadium,
10) ofeta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych pruez zamawiającego,
11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństr,va

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

2,4.

1,_ M|ejsce i term!l składanig o[9_(:

l.l.Kopertę 1 ofertą należy składać (przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego,
dostarczyĆ osobiŚcie lub za poŚrednictwem posłańcd), w pok. nr 20, w sekretariacie
siedziby zamawiającego pod adresem :

WOJ EWODZKI I NSPEKTORAT TRAN SPORTU DROGOWEGO W KATOWICACH
ul. Zeliwna 38,
kod pocztowy: 40-599 Katowice,
do dnia 25 października 2017 r. do godz, 12.00.

2,

2.7. Miejscem publicznego oWvarcia kopeft z ofertami będzie pok. nr L7 w siedzibie
zamawiającego.

i termin otwarcia ofert:

2.2. Publiczne otwarcie kopert z ofeftami nastąpi w dniu 25 października 2017 r., o godz,13.00,
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2.3. Otwarcie ofert jest jawne.

2.4. W przypadku otrzymania pęez zamawiającego ofeĘ po terminie podanym w pkt 1.1,
niniejszego rozdziału siwz zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu
ofeńry po terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę.

2.5. BezpoŚrednio przed otwarciem ofeft zamawiająry poda kwotę, jaką zamierza przelnaczyc
na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wrazz podatkiem VAT),

2.6. ?odczas otwarcia kopeft z ofeńami, zamawiająry poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę
(firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawaftych
w ofercie.

2,7.Zgodnie z aft. 24 aa ustawy Pap, zamawiający najpierw dokona oceny ofeĘ a
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (obligatoryjne podstawy z art. 24
ust. l pkt 12-23 ustawy Pzp oraz fakultaĘwne wybrane podstawy wykluczenia
z ań. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wskazane pnzez zamawiającego) oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu, określone praeż zamawiającego w rozdziate 8
siwz.

Po otwarciu ofert zamawiający, na podstawie aft. 24 aa ustawy Pzp, wykona
następujące czynności :
1) oceni złozone ofefi, stosując podane w siwz kfieria oceny ofeft, i wybierze wstępnie

ofeftę naj korzystn iejszą
2) zbada ofertę pod kątem braku przesłanek do jej odrzucenia,
3) jeŚli do oferty dołączono niepełne dokumenty wymagane na podstawie art. 25 ust, 2

ustawy Pzp lub zawieĘące błędy: wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia w
vvyznaczonym termin ie,

4) w przypadku wykrycia omyłek lub powzięcia wątpliwości doĘczących treści, sposobu
obliczenia lub wysokoŚci obliczonej ceny wstępnie wybranej ofeĘ:

a) poprawi:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzg|ędnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodnoŚci ofeńy z niniejszą siwz, niepowodujące

istotnych zmian w treŚci oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego ofefta została poprawiona.

b) wezwie do udzielenia stosownych wyjaśnień w wyznaczonym terminie,

5) po zatwierdzeniu wyboru oferty wstępnie ocenionej jako najkorzystniejsza zbada czy
wykonawca:
a) podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia 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 okoIicznoŚci, o których mowa w aft. 25 ust. 1 ustawy Pzp
oraz wymienionych w rozdziale 8 i 1O siwz.

6) ogłosi rozstrzygnięcie postępowania, jeśli wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania.
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7) W przypadku odzucenia wstępnie wybranej ofeĘ lub vrykluczenia wykonawcy,

którego ofertę wybrano, zamawiający powtórzy wymienione vvyzej czynności
w odniesieniu do kolejnej nieodrzuconej najkorzystniejszej ofeĘ.

2.B. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zgodnie z wymogiem aft. 86 ust. 5 ustawy Pzp
zamieŚci na stronie internetowej: informacje doĘczące:

1) kwoĘ, jaką zamieza przeznacżyć na sfinansowanie zamówienia I .
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji iwarunków płatności

zawaĘch w ofeńach.

2.9. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w aft. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o KÓrej mowa w aft. 24 ust. r pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze złozeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie powyzszego oświadczenia zgodnie ze wzorem
wskazanym w ZAŁĄCZNIKU NR 4 do siwz. W przypadku składania ofeĘ wspólnej ww.
dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną lub upowazniony
przez mocodawcę pełnomocnik

2.I0. Z zastrzezeniem wyjątków okreŚlonych w ustawie, ofefta niezgodna z ustawą Pzp lub nie
odpowiadająca treści siwz, podlega odrzuceniu, Wszystkie przesłanki, w przypadkach
których zamawiająry jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarLe są w art. 89 ustawy
Pzp,

2.11. W toku dokonywania oceny złożonych ofeft zamawiający moze ządać udzielenia przez
wykonawców wyjaśnień doĘczących treści złożonych przez nich ofert.

2,L2. Zamawiający poprawi w tekŚcie ofeĘ omyłki, wskazane w art. 87 ust, 2 ustawy Pzp,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

2.t3. Zamawiająry zgodnie z postanowieniem art. 93 ust.1 ustawy Pzp uniewazni niniejsze
postępowanie jezeli:

1) nie złożono żadnej ofeĘ niepodlegającej odrzuceniu, zzastrzezeniem pkt. 2,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyzsza kwotę, którą

zamawiająry zamierza przeznaczyĆ na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiękzyĆ tę kwotę do ceny najkorzystniejszej ofeĄ,

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostaĘ złożone ofeĘ
dodatkowe o takiej samej cenie,

4) wystąpiła istotna zmiana okolicznoŚci powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie mozna było
wcześniej pzewidzieć,

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej uniewaznieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.I4. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, Kóry złoa1 ofertę niepodlegającą
odrzuceniu i która zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. uzyska największą liczbę
punKów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w rozdziale 18 siwz.

2,15. W sytuacji, gdy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
przedłoży na wezwanie zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego
zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, zamawiający
dokona ponownej oceny ofeft wraz z pzeliczeniem punktacji w ramach kfieriów oceny
ofert i wezwie kolejnego wykonawcę, którego ofefta została oceniona jako
naj korzystn iejsza, do złożen ia stosownych dokumentów.
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2.16. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyĘąc zawiadomienie wszystkim
wykonawcom, którzy złożyli ofeĘ oraz popfzez zamieszczenie informacji o wyborze
ofefi najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, a także na
stronie internetowej.

ż,L7. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do wykonawców, którzy złożyli.ofeĘ,
będzie zawierało informacje, o których mowa w aft. 92 ust. 1 ustawy Pzp,

16. oPIs sPo§oBU oBLIczENIA CENY

1. Przezcenę nalezyrozumieĆcenęwrozumieniuart.3 ust, 1pkt. 1i ust.2 ustawyzdnia 9
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz, 915).

2. Zamawiający wymaga obliczenia i podania ceny łącznej oferty za wykonanie przedmiotu
zamówienia, jako sumy wszystkich cen jednostkowych wycenionych przez wykonawcę za
poszczególne usługi pocztowe w 24 miesięcznym terminie wykonania zamówienia na podstawie
tabeli przedstawionej we wzorze formularza oferty. Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim
będzie stanowiła cenę do porównania ofeń wykonawców i zamawiający wstawi ją do wzoru na
obliczenie punktów w kfierium cena łączna ofeĘ brutto ,,Cb" zgodnie z postanowieniami
rozdziału 18 siwz.

3. Cenę nalezy podaĆ z dokładnoŚcią do dwóch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia.
Jezeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega
zmianie. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5, to drugą cyfrę nalezy
zaokrąglić w górę.

4. Cena moze być tylro jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

5. Przedmiotem zamówienia mogą byĆ usługi pocztowe zwolnione z podatku od towarów i usług,
Podana w ofercie łączna cena, musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego
okreŚlone w niniejszej siwz oraz obejmowaĆ wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawĆa
z §rtułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu
zamówienia.

W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności
lub stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli to zamawiający
będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, zamawiający - wyłącznie dla
celów porównania ofeń - doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi
polskimi przepisami podatkowymi.

Ceny jednostkowe będą obwiązywaĆ będą przez cały okres trwania umowy i nie będą
rewaloryzowane wskaŹnikiem wzrostu cen od towarów i usług ogłoszonym przez GUS,

Brak okreŚlenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie przez zamawiającego jako błąd co
do formy ofeĘ i nie będzie skutkowaĆ jej odrzuceniem.

Cenę jednostkową oraz cenę łączną brutto ,,Cb" wykonawca podaje w formularzu ofertowym
stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 6 do siwz,

7,

B.

9,
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17. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH/ W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

1. R.ozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN),

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRfiERIOW I SPOSOBU OCENY OFrRT

1. Kryteria oceny i ich znaczenie:

Zamawiający przy wyborze ofeńy stosowaĆ będzie stosował kryteria oceny ofeĘ wymienione
w tabeliA.

2, Sposób obliczania kryterium:

Kryterium nr 1: cena łączna oferĘ brutto - oCb" obliczane będzie według następującego
wzoru arytmętycznego:

Cbn= (C NAJNIższA i C wvxoltnwcy) X OO o/o, prz| czym Io/o=L pl<t,,

gdzie :

n- numer ocenianej ofefty,
Cb- liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,
Cnł:uższn- najniższa cena łączna wŚród ocenianych ofert,
Cwyronnwcy- cena łączna ocenianej oferty.

Cena łączna ofefty winna być określona zgodnie zzasadami poddanymiw rozdziale 16 siwz. Oferta

z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 60. Pozostałe ofefty zostaną przeliczone

Tabela A -
Lp. Kryterium oceny Znaczenie - waga

kryterium
Sposób oceny

kryterium
1. Cena łączna oferty-,,Cb" 600/o Wzór arytmeĘczny

2. Liczba pracowników
wykonawcy zatrud nionych
na podstawie umowy o
pracę/ związanąz
bezpośrednim odbiorem,
przemieszczaniem i

dostarczaniem przesyłek
pocztowych, w
przeliczeniu na
pełnozatrudnionych,
według stanu na dzień
ogłoszenia wszczęcia
postępowania tj. na dzień
77,I0,20t7 r, - ,,Zb"

40o/o Wzór arytmeĘczny

Razem 100%
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według wzoru podanego powyżej. Wynik będzie traktowany jako wańość punktowa ofeĘ w
kryterium cena łączna oferty.
Cenę łączną ofeĄ oferent wpisuje do formularza ofertowego stanowiącego ZAŁĄCZNIK nr 6 do
siwz.

Jezeli wybór ofeĘ najkozystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt ze zostały złożone ofeĘ
o takiej samej cenie łącznej, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te ofeĘ, do zJożenia
ofert dodatkowych.

Kryterium nr 2: liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę - ,Zb" obliczane będzie według następującego wzoru arytmetycznego:
Zbn= (Zryy66ttłwcv ] Znłwyzszd X 40 a/o, 

PrZY CZYm 1olo= 1 Pkt,
gdzie :

n-
zb-
zwyrorułwcy-

Zrułwyższł -

Przez liczbę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nalezy rozumieć wyłącznie
pracowników wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art.
22 § I ustawy z dnia 2 czerwca 1997 r - Kodeks pracy, którzy wykonują czynności związane z
bezpośrednim odbiorem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek pocztowych. Liczbę
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonawca podaje jako wyrazony w o/o

stosunek pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy wykonują czynności
związane z bezpoŚrednim odbiorem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek pocztowych, w
przeliczeniu do wszystkich zatrudnionych przez wykonawcę pracowników według stanu na dzień
77.7a.2017 r,,

Ofeńa z największą liczbą pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę otrzyma
maksymalną iloŚĆ punktów - 40. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego
powyzej. Wynik będzie traktowany jako wartoŚĆ punktowa ofeĘ w kryterium liczba pracowników
wykonawry zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Liczbę pracowników wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonawca wpisuje
do formularza ofeńowego stanowiącego ZAŁĄCZNIK nr 6 do siwz.

3, Ocena końcowa:

3.1. Ocena końcowa oferty zostanie dokonana na podstawie sumarycznej ilości punktów
otrzyma nych przy zastosowa n iu następującego wzoru :

Ko=cb+zb
gdzie;
KO- suma punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kfierium nr 1 cena łączna ofeĄ brutto

i kfierium nr 2liczba pracowników wykonawry zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
Cb * liczba punktów uzyskana w kfierium nr 1 łączna cena ofeńowa,
Zb - liczba punktów uzyskana w kfierium nr 2 liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych na

podstawie umowy o pracę.

3.2. W toku badania i oceny ofert zamawiający moze żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów oraz treści złożonych ofert.

3.3. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złozyli wymaganych
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw
albo KÓrzy złożyli oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odzuceniu albo konieczne byłoby uniewaznienie

numer ocenianej oferĘ.
liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie.
liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
wykonawcy ofeĘ ocenianej.
największa liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę wśród ocenianych ofert.
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postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia lub dokumenty
powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych w siwz nie później niż w dniu,
w którym upłynął termin składania ofert.

3.4. Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne częŚci składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do
mozliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonyńi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, doĘczących wyliczenia ceny lub kosztu,
zgodne z art. 90 ust, 1 ustawy Pzp.

3.5. obowiązek wykazania, że ofefta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

3.6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ofefta, KÓra uzyska najwyzszą ocenę
końcową.

3,7. Jeżeli nie można wybraĆ najkorzystniejszej ofeĘ z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kfieriów oceny ofert, zamawiający
spośród Ęch ofert wybiera ofertę z najnizszą ceną lub najnizszym kosztem, a jeżeli zostaĘ
złożone ofefi o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiająry wzywa wykonawców, którzy
złożyli te ofeĘ, do złozenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych.

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
VIIYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie zamawiającego,
w sposób ustalony indywidualnie z wykonawcą ktory złoży ofeńę najkorzystniejszą pod
względem kryteriów oceny ofeń,

Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że zamawiający przeŚle wykonawcy
wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a wykonawca odeŚle
pod pisa ne egzem plarze w mozl iwie najwcześn iejszym term inie zamawiającemu.

20. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa o treści, której ogólny wzór stanowi
ZAŁĄCZNIK nr 7 do siwz.

2. Do umowy w sprawie zamówienia, w sprawach w niej nieuregulowanych zastosowanie będzie
miał regulamin świadczenia usług pocztowych wykonawry, wskazany przez wykonawcę
w formulazu oferty.

3. Uznaje się, że wykonawca składający ofertę w postępowaniu jednocześnie składa oŚwiadczenie,
że wzór umowy stanowiący ZAŁĄCZNIK nr 7 do siwz, został przez niego zaakceptowany
i wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na
określonych w niej warunkach, w miejscu i w terminie wskazanym przez zamawiajągego.

4. Zamawiający informuje, że przewiduje moźliwość istotnej zmiany umowy w stosunku do treŚci
ofeĘ złożonej w postępowaniu przez wykonawcę, polegających w szczególnoŚci na:

1) wartości makymalnego wynagrodzenia brutto umowy,

1.

2,



6.

7,

2) podwykonawcy/ przy pomocy którego wykonawca realizuje
przedmiot umowy/ czym/ w przypadku, gdy podwykonawcą jest podmiot, na zasoby
którego powoĘwał się wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasadach okreŚlonych w art. 26 ust. 2b ustawy, podwykonawca ten
musi spełniać wymagania w okreŚlone przez zamawiającego na etapie postępowania,

3) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie sposobu świadczenia usług
pocztowych objętych przedmiotem umowy.

5. Stosownie do treści art. 14ż ust. 5 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwoŚć zmiany
wysokości maksymalnego wynagrodzenia przysługującego wykonawcy w następujących
przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na

podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 paŹdziernika 2002r, o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokoŚci stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,

- jezeli zmiany określone w pkt. 1-3 będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu
zamówienia przez Wykonawcę.

W sytuacji wystąpienia okolicznoŚci wskazanych w pkt.5 ppkt, 1 wykonawca jest uprawniony
złożyc zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatnoŚci wynikających z
faktur wstawionych po wejŚciu w zycie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i

usług. Wniosek powinien zawieraĆ wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego wykonawcy po zmianie zawartej umowy.

W sytuacji wystąienia okolicznoŚci wskazanych w pkt.S ppkt. 2 wykonawca jest uprawniony
złożyc zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z
faktur wystawionych po wejściu w zycie przepisów zmieniających wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i

wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoĘ wynagrodzenia należnego
wykonawry po zmianie Llmowy/ w szczególnoŚci wykonawca zobowiązany jest wykazać związek
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyzszenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minima|nego
wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia, Wniosek powinien obejmować jedynie
dodatkowe koszty realizacji zawaftej umowy, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku
z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie
akceptował, kosztów wynikających z podwyzszenia wynagrodzeń pracownikom wykonawcy,
które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę/ w szczególności koszĘ podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej
wysokość płacy minimalnej.

W sytuacji wystąpienia okolicznoŚci wskazanych w pkt. 5 ppkt. 3 wykonawca jest uprawniony
złożyć zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z
faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Wniosek powinien zawieraĆ wyczerpujące uzasadnienie fakĘczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w
szczególności wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą
podwyzszenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt.S ppkt. 3 na
kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmowaĆ jedynie dodatkowe koszĘ realizacji
umowy/ które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w
pkt,5 ppkt. 3.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreŚlonych w pkt, 5 ppkt.1-3
obejmować będzie wyłącznie płatności za pracet których w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano,

B.

9.
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lo,obowiązek wVkazlla wPłYwu zmian; o których mowa w pK,5 na zmianę wynagrodzenia,wykonawry wynikającego z zawartej umowy nalezy do wykonawcy pod rygorem odmowydokonania zmiany umowy przez zamawiającego. ' l

?:; 4wBoI !s993JęW" UPłiłlł ,y |"gęTĘigw*ryIlł. _ _ .*
1, WszYstkie kosztY związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności zprzygotowaniem i złozeniem ofeft ponosi wykonawca składając! ofertę.

2. zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

22, PouczENIE o ŚRooxłcn ocHRoNY nRAWNEJ pRzysŁUcuJĄcycH vyyKoNAwcy
.WJoKtł posTĘPo,WANIA o uDZIELENIE ZAIIÓWIENIA -- '- --'

1, ZasadY, terminY._oraz sP.osób, kozystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulująprzepisy działu VI Pzp - Srodki ochrony prawnej w art. 179 - tÓag ustawy Pzp.'

2, Środki ochronY Prawnej okreŚlone w dziale VI ugtawy Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowikonkursu, a takŻe innemu Podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danegozamówienia oraz Poniósł lub moze ponieść-szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającegopaepisów ustawy,

3, Środki ochronY Prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz, pzysługują równiezorganizacjom wPisanYm na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia Śńoroi, ocrlron!prawnej, prowadzoną przez prezesa urzędu zamówień publicznych.

4, Odwołanie zgodnie z art. IB2 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp wnosi się w terminie 5 dni od dnia
Przesłania informacji o czYnnoŚci zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia _ jezeli
zostałY Przesłane w sPosób okreŚlony w art. 1B0 ust. 5 zdanie drugie ustawy pzp albo wterminie 10 dni - jeżeli zostaĘ przesłane w inny sposób,

5, Odwołanie wobec treŚci ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień siwz, wnosi się wterminie 10 dni od dnia Publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lubzamieszczenia siwz na stronie internetowej,

6, odwołanie wobec czYnnoŚci innych niz okreŚlone w pkt. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni oddnia, w którym PowzĘto lub Prn1 zachowaniu nuLryt"; staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7, Odwołanie PzYsługuje wYłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego
Podjętej w PostęPowaniu o udzielenie }amówienia lub zaniechania czynności, do 

-iidra
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

8, Odwołanie Powinno. wskazywaĆ czynnoŚci lub zaniechanie czynności zamawiającego, Kórejzarzuca się niezgodnoŚĆ .z Przepisami. usta.wy, zawierać zwiiązłe przedstawienie -zarzutói,
okreŚlaĆ Żądanie oraz wskazlłłać okoliczności'fattycznÓ-i pra*n" 'uzasaonia;ące 

wniesienie
odwołania,

9, Odwołanie wnosi się do Prezesa lzby w form]g pisemnej lub postaci eleKronicznej, podpisane
bezPiecznYm PodPisem eleKronicznym weryfikowanym iu poro.ą ważnego kwalifikowanegoceĄrfikatń lub równoważnego środka, spełniającego'*vńigunia dli tego ,Óar.ju podpisu.

10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych,
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2) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do

wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upĘwem tego
terminu. Domniemywa się, iz zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przód
uPĘwem terminu do jego wniesienia, jezeli przesłanie jego kopii nastąpiio przed upĘwem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Na orzeczenie lzby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.

W Postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 7964 r, - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednoliĘ Dz.U. z
2016 r, Poz, IB2Ż) o apelacji, jezeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jezeli koniec
terminu do wykonania czynnoŚci przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upĘwa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy,

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właŚciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiające9o za poŚrednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia lzby, przesyłające jednoczeŚnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wnńsieniem.

W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść takze prezes Urzędu.
Prezes Urzędu moze także przystąpiĆ do toczącego się postępowania. Do czynnóści
Podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio prŻepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r, - Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze,

Skarga Powinna czynic zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawieraĆ oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie 

' 
zarzutów, zwięzłe ich

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę
orzeczenia w całoŚci lub w częŚci. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi
nie mozna rozszerzyć ządania odwołania ani występować z nowymi ządaniami,

23. POSTANOWIENIA.DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofeń od
chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) araz
stanowiącYch tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
ko n ku re n cj i zastrzeżo ny ch p r zez u czestn i ków postę powa n ia,

Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: ofeĄ, opinie biegłych,
oŚwiadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez
zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego,

Udostępnienie dokumentów odbywaĆ się będzie wg ponizszych zasad:
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenĘ na wniosek,
2) przekazanie protokołu lub załączników następuje drogą pocztową faksem lub przy użyciu

środków kom u nikacj i elektronicznej.

W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn
technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, w szczególnoŚci z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia
dokumentów, zamawiający wskaze inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

11,

12,

13.

t4.

15.

3.

4.

16.



295, W sPrawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy pzp
oraz rozPorządzenia Ministra Rozwoju .z dnia 26 lipca 2016 i, * .bŃie proiokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.z2OL6 poz. 112B),

24. LISTA zAŁĄczNlxów oo sIWz

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną częśĆ siwz:i) Opis przedmiotu zamówienia - ZAąCZNIK NR i,
2) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

spełniania warunków udziału w postępowaniu- ZAĄCZNIK NR 2,
3) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art, 25a ust. 1 ustawy Pzp

przesłanek wykluczenia z postępowania-ZAĄCZNIK NR 3,
4) oświadczenie wykonawcy składane na podśtawie ań. 

'ż4 
pkt. 11 ustawy Pzp

przesłanek wykluczenia z postępowania/grupa kapitałowa- ZAąCZNIK NR 4;5) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art, 24 pkt. 2ż i art, 24 ust.
,. ustawy Pzp - doĘczące przesłanek wykluczenia z postępowania- ZAąCZNIK NR 5,6) Formularz ofertowy- ZAąCZNIK NR 6,
7) Ogólny wzór umowy (ogólne warunki umowy)- ZAąCZNIK NR 7.

Katowice, dn. 13 paŹdziernika 2077 r.
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ZAŁĄCZNIK NR 1do SIWZ

l.]lP§5 g:li11 l] i: 1l,]ll]"i.ii{il i. ,l lll,.ig}Sf€ilij',! [Ą

Przedmiotem zamÓwienia publicznego prowadzonego w trybie przetar9u nieograniczonego
jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach oraz poszczególnych jednostek
organizaryjnych zamawiającego w lokalizacjach zamawiającego wymienionych w tabeli A:

TABELA A

Uwaga: Zamawiający zastrzega, iz usługa odbioru przesyłek pocztowych z lokalizacji
wymienionej w lp. 4-6 tabeli A zostanie uruchomiona dopiero z chwilą zgłoszenia
wykonawry zapotrzebowania ze strony zamawiającego. Powyższe zastrzeżenie wynika z
planów utworzenia w powyzszych loka|izacjach w okresie wykonania zamówienia punktu
kancelaryjnego zamawiającego odpowiedzialnego za nadawanie przesyłek pocztowych.
Zamawiająry zastrzega sobie prawo, iz w okresie realizacji zamówienia moze zajść
koniecznoŚĆ odbioru przesyłek pocztowych z lokalizacji innych niz wymienione w tabeli A
- w przypadku konieczności utworzenia nowego oddziału zamawiającego.

A. Zakres świadczenia usług pocztowych.

W zakres świadczenia usług pocztowych wchodzi:
1) przyjmowanie, 9rupowanie, segregowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla zamawiającego, dla kazdego
wskazanego przez zamawiającego adresu w kraju i za granicą przy czym prżez
,,9rupowanie" i ,,segregowanie" rozumie się uporządkowanie przez wykonawcę przesyłek
pocztowych według ich adresu w celu przemieszczenia z miejsca ich nadania do placówki
pocztowej właściwej dla ich doręczenia,

ż) dokonywanie przez wykonawcę zwrotów zamawiającemu przesyłek pocztowych
niedoręczonych po wyczerpaniu mozliwości ich doręczenia lub wydania nadawcy
wyłącznie do lokalizacji wymienionej w lp,1 w tabeli A,

3) usługa dodatkowa wykonawcy dotycząca obrotu krajowego i zagranicznego w zakresie
zwrotnego stwierdzen ia od b ioru przesyłek pocztowych za mawiającego,

Lp. Nazwa jednostki Adres

1.
Wojewódzki Inspektorat Transpoftu
Droqoweqo w katowicach

40-599 Katowice,
ul. Zeliwna 38

ż,
Wojewódzki Inspektorat Transpońu
Drogowego w Katowicach-Oddział
wydziału Inspekcji w częstochowie

42-200 Częstochowa,
ul. Sabinowska 62

3.

Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego w Katowicach-Oddział
Wydziału Inspekcji w Wodzisławiu
Slaskim

44-300 Wodzisław Sląski,
ul. Bogumińska B

4,
Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego w Katowicach-Oddział
Wydziału Inspekcii w Skoczowie

43-430 Skoczów
ul, Rzeczna 7a

5.

Wojewódzki Inspektorat Transpońu
Drogowego w Katowicach-Oddział
Wydziału Inspekcji w Myszkowie

42-300 Myszków
ul. Kościuszki 105

6.

Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego w Katowicach-Oddział
Wydziału Inspekcji w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Policji
w Gliwicach skrzyzowanie
autostrady 41 z drogą krajową
DK BB
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4) usłu9a dodatkowa wykonawcy w postaci odbioru przez wykonawcę przesyłek

PocztowYch zamawiające9o przy9otowanych do nadania i 
'dostarczanie 

ich do placówek
PocztowYch wYkonawcy z lokalizacji zamawiającego wymienionych w tabeliA,5) Przemieszczanie i doręczanie przesyłek poĆztowycn'w sposób zaaĆiiiecza:ący je pzed
utratą ubYtkiem waftoŚci oraz uszkodzeniem z lokalizacji zamawiającego wymienionych
w tabeli A.

B. określenie przesyłek pocztowych przyjęte w druku zapytania ofeftowego.

Pod pojęciem,,przesyłki pocztowej'' nalezy rozumieć:
-przesyłki listowe, o wadze do 2.000 g (Gabaryt A i B):1) przesyłkę listową rejestrowaną - przesyłka

i doręczana za pokwitowaniem odbioru,
przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia

2) PrzesYłkę listową nierejestrowaną (zwykła) - przesyłka przyjęta bez pokwitowania przyjęcia
i doręczana bez pokwitowania odbioru,

3) PrzesYłkę listową Priorytetową - przesyłka rejestrowana lub nierejestrowana mająca
Pierwszeństwo w procesie doręczania przed pozostałymi przesyłkami, ńalszybszej kategÓrii
(z deklarowanym czasem dostarczenia adresatowi w kraju w terminie marŚymalńym idni
od datY jej nadania) z gwarancją wykonawcy na przemieszczanie i doręczanie w sposób
zabezpieczający ją przed utratą ubytkiem zawaftości lub uszkodzeniem,4) PrzesYłkę listową ekonomiczną - przesyłka rejestrowana lub nierejestrowana niebędąca
PrzesYłką PriorYtetową (z deklarowanym czasem dostarczenia adresatowi w -t<rjlu

w terminie maksymalnym 4 dni od daĘ jej nadania), z gwarancją wykonu*ry ńa
Przemieszczanie i doręczanie w sposób zabezpieczaJący ją przed utratą ubyikiem
zawartości lub uszkodzeniem,

5) PrzesYłkę listową Poleconą - przesyłka rejestrowana, przemieszczana i doręczana w sposób
za bezpie czający ją przed utratą u bytkiem zawaftości i ub uszkodzen iem,6) zwrotne Potwierdzenie odbioru (ZPO) - zwrócone nadawry potwierdzenie odbioru
PrzesYłki zawieĘące datę i Podpis odbiorcy, stanowiące potwierdzenie otrzymania
przesyłki,

7) Priorytetowe ekonomiczne - przesyłka nieĘestrowana będąca przesyłką listowąz gwarancją wYkonawcY na przemieszczanie i doręczanie w sposób z.abezpiecŻający ją
Przed utratą ubYtkiem zawartoŚci lub uszkodzeniem najszybszej kategorii iaerraio*ańvczas dostarczenia adresatowi w kraju wynosi maksymalnió z"oni o'o oniale; nadania),B) Polecone ekonomiczne - przesyłka, rejestrowana 

'będąca 
przesyłką listońą z gwarancją

wYkonawcY na Przemieszczanie i doręczanie w ,poióo zabezpieczŻjący ją przed utratą
ubYtkiem zawartoŚci lub uszkodzenjem (deklarowany czas dostarczenL'adiesatowi w kĘu
wynosi maksymalnie 4 dni od dnia jej nadania),9) Polecone Priofietowe - przesyłka rejestrowJna będąca przesyłką listową z gwarancją
WYkonawcY na Przemieszczanie i .doręczanie * ,poióL zabezpieciaJący ją przed utratąubYtkiem zawartości lub uszkodzeniem najszybszej rategoiii (aóńaro*any czas
dostarczenia adresatowiw kraju wynosi maksymalńie Ż aniba dnia jej nadania;,

10) Polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPo) - przesyłki rejestrowana listowa
PrzYjęta za Potwierdzeniem nadania i doręczon a za pokwitówaniem odbioru
(deklarowanY czas dostarczenia adresatowi w kraju wynosi maksymalnie 4 dni od dnia jej
nadania),

11) Polecone Priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (Zpo) _ przesyłka
rejestrowana o Przyspieszonym trybie doręczenia przyjęta za potwieidzeniem nadania i
doręczona za Pokwitowaniem odbioru (deklarowany czas dostarczenia adresatowi w kĘu
wynosi maksymalnie 2 dni od dnia jej nadania),

C. Wymiary przesyłek pocztowych.

1) Wymiary przesyłki listowej:
a) minimalne - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niz 90 mm x 140
ffiffi,
b) maksymalne - suma długoŚci, szerokości i wysokości (grubość) - 900 mm, przy
czYm największy z Ęch wymiarów (długość) nie może przekroczyĆ 600 mm,
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2) Wymiary przesyłki listowej o Gabarycie Al

a) minimalne - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 mm x 140
ffiffi,

b) maksymalne - zaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości (grubości) 20
mm, długoŚci325 mm, szerokości230 mm,

3) Wymiary pruesyłki listowej o Gabarycie Bl
a) minimalne - ieŚti choć jeden z w}miarów przekracza wysokość (grubość) )O mm

lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm,
b) maksymalne - suma długości, szerokości i wysokości (grubość) nie moze być

więkza niż- 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów
(długość) nie może przekroczyć 600 mm.

Wszystkie wymiary, o których mowa w pkt. 1-3 przyjmuje się z tolerancją * 2 mm.

D, Gramatura przesyłek pocztowych.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą w szczególności przesyłki pocztowe o gramaturze:
1) pzesyłki listowe krajowe i zagraniczne - do 50 g - Gabaryt A i B,
2) pzesyłki listowe krajowe i zagraniczne - od 50 do 100 9 - Gabafi A i B,
3) pzesyłki listowe kĘowe i zagraniczne * od 100 do 350 g - Gabafi A i B,
4) przesyłki listowe krajowe i zagraniczne - od 350 do 500 g - Gabaryt A i B,
5) pzesyłki listowe krajowe i zagraniczne - od 500 do 1000 g - Gabaryt A i B,
6) przesyłki listowe krajowe i zagraniczne -od 1.000 do 2.000 9 - Gabaryt A i B.

E. Szacowana ilość przesyłek pocztowych.

Wyszczególnienie rodzajów przesyłek pocztowych oraz ich szacunkowe ilości do nadania w
okresie reałizacji umowy zostały zawafte w formularzu cenowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 6
do siwz. Wskazane w tym załączniku szacunkowe iloŚci zostały podane, na podstawie wykonania
usług pocztowych na rzecz zamawiającego w latach ubiegĘch celem skalkulowania cen ofeĘ
przez wykonawcę. Nie mogą one skutkować jakimkolwiek roszczeniem wykonawcy wobec
zamawiającego, Przy szacowaniu iloŚci przesyłek w okresie realizacji umowy zamawiający
uwzględnił wszystkie swoje lokalizacje. Zamawiający nie jest zobowiązany do pełnego
wykorzystania szacowanej iloŚci przesyłek pocztowych w okresie realizacji umowy, Faktyczne
iloŚci realizowanych przesyłek pocztowych w tym okresie mogą odbiegać od podanych ilości
szacowanych i będą wynikaĆ z rzeczywistych potrzeb zamawiającego, Zmniejszenie ilości
przesyłek nie może skutkowaĆ jakimkolwiek roszczeniem wykonawcy wobec zamawiającego.

F. Zakres przepisów prawa związanych ze świadczeniem usług pocztowych.

Wykonawców obowiązuje świadczenie usług pocztowych na podstawie przepisów prawa
powszechnie obowiązującego/ w tym w szczególnoŚci na podstawie:

1) ustawyzdnia 23 listopada 2012r, Prawo pocztowe ( tekst jednoliĘ Dz. U. z2017 r,I poz.
1481) oraz aktami wykonawczym wydanymi na jej podstawie,
rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie
reklamacji usługi pocztowej (Dz. U, z 20t3 r,| poz. 1468),
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U, z2017 r,t poz, t257) - w zakresie doręczeń przesyłek pocztowych,
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst
jednolity Dz. U. z 2077 r. poz, 1201) - w zakresie doręczeń przesyłek pocztowych,
międzynarodowych przepisów pocztowych,
regulaminu Świadczenia usług pocztowych, które stanowią przedmiot zamówienia,
wydanymi przez wybranego wykonawcę w zakresie nie sprzecznym z postanowieniami
siwz i zawartej umowy z wybranym wykonawcą.

2)

3)

4)

5)
6)
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G. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia.

1) Zamawiający wymaga/ aby usługa dostarczania przesyłek pocztowych Świadczona była do
kaźdego wskazanego przez zamawiającego adresu w Polsce i za granicą kraju objętego
Porozumieniem ze Swiatowym Związkiem Pocztowym.

2) Usługi będą świadczone na obszarze całej Polski i za granicą kraju, z zachowaniem
ponizszych terminów:

a) krajowe przesyłki listowe rejestrowane priorytetowe nadawane przez zamawiającego/ w
danym miesiącu kalendarzowym zostaną doręczone w taki sposób, ze minimum B5o/o

wolumenu przesyłek z danego miesiąca kalendarzowego nadanych przez
zamawiającego, zostanie doręczone lub awizowane w terminie do 2 dni od dnia
nadania, przy czym przesyłki przekazane po godzinie 15:00 uznaje się za nadane w
następnym dniu roboczym,

b) krajowe przesyłki listowe rejestrowane niepriofietowe (nie będące przesyłkami
najszybszej kategorii) nadawane przez zamawiającego, w danym miesiącu
kalendarzowym zostaną doręczone w taki sposób, że minimum 977o wolumenu
przesyłek z danego miesiąca kalendarzowego nadanych przez zamawiającego, zostanie
doręczone lub awizowane w terminie do 4 dni od dnia nadania| przy czym przesyłki
przekazane po godzinie 15:00 uznaje się za nadane w następnym dniu roboczym,

c) krajowe przesyłki listowe Ęestrowane, zostaną doręczone lub w przypadku braku
mozliwości doręczenia, awizowane w terminie do 14 dni od dnia nadaniaI przy czym
przesyłki przekazane po godzinie 15:00 uznaje się za nadane w następnym dniu
roboczym, Zasady awizowania przesyłek wykonywane będą zgodne z postanowieniami
zawaĘmiw pkt, 18.

3) Odbiór przez wykonawcę przesyłek pocztowych przygotowanych przez zamawiającego do
nadania odbywać się będzie codziennie, w dni robocze Ę, przez 5 dni w Ęgodniu: od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy
zamawiającego tj, od godz. 7.00 do godz. 15.00. Przyjmowanie przez wykonawcę przesyłek
do nadania odbywać się będzie z lokalizacji wymienionych w tabeli A przez upowaznionego
pracownika wykonawcy, po okazaniu stosownego pełnomocnictwa. Konkretna godzina
przyjmowania do nadania przesyłek zamawiającego zostanie uzgodniona w trybie
wzajemnych uzgodnień z wybranym wykonawcą przy czym zamawiający wymaga, aby
godzina odbioru przygotowanych do nadania przesyłek została ustalona w przedziale
czasowym w godzinach od 11.00 do 15,00,

4) Odbiór przesyłek pocztowych przygotowanych przez zamawiającego do nadania będzie
każdorazowo dokumentowany przez wykonawcę pieczęcią podpisem i datą (dla przesyłek
rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek (dla przesyłek zwykłych) w
Pocztowej Ksiązce Nadawczej wygenerowanej przy pomocy oprogramowań komputerowych
wspomagająrych pracę zamawiającego (zawierającego dane zgodne z zawaĘmi w
Pocztowej Ksiązce Nadawczej) dla przesyłek rejestrowanych i dla przesyłek zwykĘch.

5) Wykonawca obowiązany jest stosowaĆ Pocztową Ksiązkę Nadawczą zamawiającego, jego
własnego nakładu w postaci wydruku komputerowego wygenerowanego przy pomocy
oprogramowań komputerowych wspomagająrych pracę zamawiającego.

6) Doręczanie przesyłek pocztowych adresowanych do zamawiającego będzie odbywaĆ się
przez wykonawcę codziennie w dni robocze Ę. przez 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy wyłącznie do
lokalizacjiwymienionej w pkt. 1 tabeli A.

7) Wykonawca przedstawi zamawiającemu, w formie pisemnej lub elektronicznej, wykaz
placówek pocztowych, które będą realizowaĘ usługi wynikające z zawartej umowy.
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B) WYkonawca musi posiadaĆ na terenie kraju odpowiednią liczbę placówek

PocztowYch w celu umozliwienia odbioru awizowanej przesyłki pocztowej, czynnych we
wszystkie dni robocze (poniedziałek - piątek) w dogodnych godzinach, z uwzględnieniem
godzin popołudniowych.

9) standard wszystkich placówek pocztowych, o których mowa w pkt. 7, musi
zaPewniaĆ bezPieczeństwo przechowywania korespondencji oraz gwarantować
dochowanie tajemnicy pocztowej, o której mowa w ań, 41 ustawy Prawo pocztowe,

10) Wykonawca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy pocztowej, o której mowa w art, 41
ustawY Prawo pocztowe oraz ochrony zawartoŚci przesyłek przed nieuprawnionym
ujawnieniem ich zawartości,

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostarczenia przesyłek pocztowych własnym
transPortem, do wyznaczonej, przez wykonawcę placówki mieszczącej się w Katowicach,
Częstochowie i Wodzisławiu Śląskim, w przypadku wystąpienia ze stiony zamawiającego
koniecznoŚci dostarczenia do tej placówki pocztowej przesyłki pocztowej, od poniedziałku
do Piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 15:00 _ 20:00, przy czym
w takim przypadku przyjmuje się, iz przesyłka przekazana w tych godzinach została nadana
w następnym dniu.

lŻ) Zamawiający będzie korzystał ze swojego opakowania przesyłek pocztowych które stanowić
będzie koperta odpowiednio zabezpieczona zgodnie z regulaminem świadczonych przez
wYkonawcę usług pocztowych. Wykonawca nie moze nanosić na Ęch opakowaniach
jakichkolwiek treŚci (znaków), które nie są niezbędne do prawidłowego nadania przesyłki
(np, treści reklamowych).

13) JeŚli przesyłki listowe wymagaĆ będą specjalnego, odrębnego oznakowania lub opakowania
właŚciwego dla wykonawcy - wykonawca dostarczy we własnym zakresie wszelkie materiały
niezbędne do tego celu. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe
wynagrodzenie od zamawiającego.

14) Zamawiający wymaga, aby wykonawca, określił wzory oznakowania przesyłek pocztowych
rejestrowanych iilub priorytetowych, które będą stosowane przy oznakowywaniu przesyłek
Pocztowych (dopuszcza się przekazanie zamawiającemu wzoru pieczęci zastępującego ww,
oznaczenia),

15) Nadanie przesyłek pocztowych objęĘch przedmiotem zamówienia następować będzie w
dniu ich przyjęcia przez wykonawcę od zamawiającego.

16) W Przypadku zastrzeżeń dotyczących przekazanych do nadania i odebranych przesyłek
PocztowYch, osoba upowazniona przez zamawiającego wyjaśniać będzie powstałe
zastrzeŻenia telefonicznie z osobą upowaznionąprzez wykonawcę do kontaktów roboczych,
Osobami upowaznionymi do reprezentowania zamawiającego i wykonawcy do kontakiów
roboczYch będą osoby, których dane teleadresowe zostaną zawarte w umowie z wybranym
wykonawcą.

17) PrzY braku mozliwoŚci wyjaŚnienia zastrzezeń dotyczących przekazanych do nadania
przesyłek pocztowych z zamawiającym lub braku mozliwości ich usunięcia w dniu ich
odbioru, nadanie przekazanych do nadania przesyłek pocztowych nastąpi w następnym dniu
roboczYm, W którym mozliwe będzie wyjaśnienie i usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości.

18) Przy dostarczaniu przesyłek pocztowych rejestrowanych, w przypadku nieobecności
adresata przesyłki, przedstawiciel wykonawcy pozostawi zawiadomienie (pierwsze awizo) o
próbie dostarczenia przesyłki, ze wskazaniem w jakim miejscu (gdzie) i kiedy adresat moze
odebraĆ przesyłkę, Termin odbioru przesyłki pocztowej przez adiesata wynosi 14 dni
liczonYch od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo; w tym terminie
PrzesYłka jest awizowana dwukrotnie, Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana
będzie na adres nadawcy przesyłki pocztowej wraz z podaniem przyczyny nieodebrania.
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19) Przesyłki pocztowe nadawane przez zamawiającego na specjalnych zasadach - w ramach
Prowadzonych przez zamawiającego postępowaniach administracyjnych i egzekucyjnych w
administracji, wykonawca zobowiąany jest doręczać adresatom zgodnie z trybem dbęczeń
okreŚlonym w Kodekie postępowania administracyjnego i ustawie o' postępowaniu
egzekuryj nym w admin istracji.

20) W przypadkach przesyłek nadawanych przez zamawiającego na specjalnych zasadach - w
ramach prowadzonych przez zamawiającego postępowań administracyjnych i
egzekucyjnych w administracji, wykonawca będzie zobowiązany do uzywania druków ,,za
Potwierdzeniem odbioru (ZPO)" odpowiednich do wykorzystania w prowadzonych
Postępowaniach na podstawie stosownych pzepisów. W takich przypadkach wymagane
form u la rze potwierdzeń od bioru za pewn i za mawiający,

21) Wykonawca będzie doręczał wyłącznie do lokalizacji Wymienionej w pkt. 1 tabeli A
formularze potwierdzeń odbioru pzesyłek pocztowych stosowanych w obrocie przez
Wykonawcę oraz formularze ,zd potwierdzeniem odbioru" (Zpo) dostarczone przez
zamawiającego - pokwitowane przez adresata, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia
PrzesYłki. Wykonawca okreŚli dodatkowo powód niepodjęcia pzez adresata prŻesyłki
pocłowej w przypadku formularzy ,,za potwierdzeniem odbioru'' (ZPO).

22) Potwierdzenie nadanja pzesyłki rejestrowanej wydane przez wykonawcę winno
jednoznacznie określać datę oraz miejsce przyjęcia przesyłki.

23) Przesyłki pocztowe polecone, KÓrych adresatem jest sąd powszechny oraz w sytuacji, gdy
zamawiającemu niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia nadania, które ma moc dokumentu
urzędowego, wykonawca zobowiązany jest nadać w tym samym dniu, w którym
zamawiający zgłosi mu taką koniecznoŚĆ oraz nadać w tym samym dniu w polskiej
Placówce pocztowej operatora wyznaczonąo. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskanió
Potwierdzenia nadania przesyłki, a otrzymane potwierdzenie niezwłocznie dostarczyć
zamawiającemu,

24) Usługę pocztową w zakresie przesyłki pocztowej rejestrowanej uwaza się za niewykonaną
jeŻeli doręczenie przesyłki Ęestrowanej lub powiadomienie o próbie ie3 doręczenia nie
nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej nadania.

25) WYkonawca zobowiązany jest zapewniĆ zamawiającemu dostęp do elektronicznego
sYstemu składnia reklamacji. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nieodpłatńie
formulaze potwierdzeń odbioru stosowane przez wykonawcę w obrocie krajow}m jak
i zagranicznyfr, 6 takźe druki reklamaryjne jedynie w przypadku braku możliwóści
zaPewnienia zamawiającemu dostępu do eleKronicznego systemu składnia reklamacji.
Wykonawcy z okolicznoŚci wymienionych w zdaniu 1 i 2 nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie od zamawiającego.

26) Wykonawca będzie doręczał wyłącznie do lokalizacji wymienionej w pkt. 1 tabeli A zwroĘ
Pzesyłek niedostarczonych wraz z wykazem zwrotów, niezwłocznie po upływie terminu do
ich doręczenia nie póŹniej niż 7 dni od daĘ wpĘwu zwrotu do placówki pocztowej
wykonawcy.

27) W PrzYPadku koniecznoŚci zwrotu nadanych przez zamawiającego przesyłek kĘowychi zagranicznych, zarówno priorytetowych, jak i ekonomicznyĆh do zamawiającego,
dopuszcza się by były one pzesyłane jako przesyłki ekonomiczne.

28) 7naczek opłaĘ pocztowej winien zostać zastąpiony pieczęcią wykonaną wg wzoru
dostarczonego przez wykonawcę lub innym uzgodnionym oznaczeniem.

29) Rozliczenia za wykonane usługi pocztowe następować będą w okresach miesięcznych,
w formie opłaĘ ,,z dołu", przelewem na rachunek bankowy wykonawry w terminie 21 dni
kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT, pod warunkiem, ze doręczenie
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PrZeSYłki Z fakturą do siedziby zamawiającego nastąpi w ciągu 4 dniroboczYch od dnia jej wYstawienia..W pzeciwnym wypadku termin płatności faktury VATwYnosi 14 dni kalendarzowYch licząc od dńia doięczenia zamawiającemu przesyłki
z faKurą. NaleznoŚĆ zostanie obliczona jako iloczyn ceny jednostkowej zaoferowanej przezwykonawcę w niniejszym postępowańiu za dańy rodzaj przesyłki oraz faktycznej ilościprzesyłek danego rodzaju.

30) W PrzYPadku usług Pocztowych obejmujących nadanie przez zamawiającego przesyłki
Pocztowej nieokreŚlonej w formularzu cenowym i zaĘzniku do ,uńr.t"j umowy/rozliczenie ta.kiej usługi nastąi zgodnie..z obowiązującymi Ćennikami usług wykonawcy wdniu nadania Przesyłki. W przypadku attuitiiac;i cennika wyroniwca przekaze
zamawiającemu uaktualniony dokument, najpóŹniej w terminie 7 dni od dnia dokonania
aktualizacji.

31) W PrzYPadku uszkodzenia przesylki w czasie jej transportu wykonawca ma obowiązek ją
dodatkowo zabezPieuyc przed dalszym Je] uŚzńodzeniem na Śwó; tosit Óiaz sponądzic
Protokół zawieĘącY oPis okoliczności p-owstania uszkodzenia, jeio ,"dr;j-i zakres orazzawieĘącY informację o osobie dokonującej stosownego zabezpieczenia. W ĘmPrzYPadku wYkonawca obowiązany jest niezwłocznie dostarcrie protor,Ói iańiwia;ącemu.

32) W PrzYPadku, 9dY wykonawca dysponuje systemem informaĘcznym służąrym doułatwienia realizacji usług pocztowych, któró mogą uspra*nie ńvr<Óńń'nie pizeamiotowej
umowY w zakresie elektronicznego potwierdzenia odbioru 

'przesyłki 
pócztowej arazelektronicznego składania reklamacji przy udziale systemu 

'wykonawĆy, 
wykonawca

obowiązanY jest udostępniĆ zamawiającńu dostęp do ww. svsteńu, Zamawiający
uPrawnionY jest do wsPÓłPracy w tym względzie z wykonawcą ióona1 Óez ponoszenia
zadnYch dodatkowYch kosztów z tego tytułu, po dokonaniu niezbędńych ustańń w zakresieprzedmiotowej współprary, w trybie wzajemnych uzgodnień.

H. Wymagania stawiane wykonawcy:

1) WYkonawca jest odPowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminową realizacjePzedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia iobowiąlań ń[onu*.v wobeczamawiającego.

2) ZamawiającY nie Ponosi odPowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę osobomtrzecim podczas wykonywania przedmiotu zamówieńia.'

3) WYmagana jest naleŻYta starannoŚĆ 
.przy. realizacji zobowiązań umowy, rozumiana, jako

starannoŚĆ ProfesjonalisĘ w działalności objętej pńdmiotem niniejszego zamówienia.

4) Ustalenia i decYzje dotYczące wykonywania przedmiotu zamówienia będą uzgadniane przez
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy ao rontatiów-roboczych.

5) WYkonawca okreŚli telefony kontaktowe i numery faków osób wyznaczonych do kontaktów
roboczYch oraz dokona innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania
zamówienia.
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wAT.272.3,2.2oL7 ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Do:
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO
w katowicach

ul. że|iwna 38
40-599 Katowice

reprezentowany przez:

(podać imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ podstawę prawną do reprezentacji)

i_:i.,j,];:', i:,ji]] :.i:l.,Ł !i , ;-.. ,.ii-l,iii]]i ; ::,;.§i.i:{

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia
pn. świadczenie usług pocztowych w obrocie kĘowym i zagranicznym dla
Inspektoratu Transportu Drogowego w katowicach oświadczam, co następuje:

publicznego

Wojewódzkiego

INFORMACJA DOWCZĄCA

OŚwiadczam, ze sPełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającegow rozdziale B druku specyfikacji istotnych warunków

,... dnia ....,.......,....,.. r,
(miejscowość)

(czytelny podpis - imię i nazwisko osoby upoważnionej
do reprezentowania wykonawcy)

Wykonawca:

(podaĆ pełną nazwę/firmę, adres siedziby w zaleznoŚci od podmiotu nr: NIP/PESEL, KRS/CEDIG nr tel. i nr fax,)



OŚwiadczam, że W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
Przezzamawiającego w rozdziale B.B druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

(wskazać podmiot)

w następującym zakresie:
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

dnia ......,............, r.
(miejscowość)

(czytelny podpis - imię i nazwisko osoby upoważnionej
do reprezentowania wykonawcy)

PODANYCH INFORMACII:

OŚwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia ..,...,,.......,,... r.
(miejscowość)

(czytelny podpis - imię i nazwisko osoby upoważnionej
do reprezentowania wykonawcy)

x niewłaściwe skreślić

"""""""'/
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wAT,272.3.2.2oL7 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO
w katowicach

ul. żeliwna 38
40-599 Katowice

Wykonawca:

(podaĆ pełną nazwą/firmę, adres siedziby w zależnoŚci od podmiotu nr: NIP/PESEL, KRS/CEDIG nr tel. i nr fax,)

reprezentowany przezi

(podać imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ podstawę prawną do reprezentacji)

"'i ,

Na PotrzebY postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego w katowicach oświadczam, co następuje:

ośWlADczEN

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art.24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych

oświadczam, żę nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art.24 ust. 5 pkt. L, 6,7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

dnia ...,.......,.....,., r.
(miejscowość)

(czytelny podpis - imię i nazwisko osoby upoważnionej
do reprezentowania wykonawcy)

Do:

1.

2.
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OŚwiadczam, Że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ...,.....,,.. Prawo zamówień publicznych.
(podaĆ mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spoŚród wymienionych w arl.24 u§t, 1 pkt 13_14, 16_20 lub ań.24
ust. 5 Prawo zamówień pub|icznych).

JednoczeŚnie oŚwiadczam, ze w związku z ww. okolicznością na podstawie ań, 24 ust,
prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

B ustawy

(czytelny podpis - imię i nazwisko osoby upoważnionej
do reprezentowania wykonawcy)

PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

OŚwiadczam, ze w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

(podaĆ pełną nazwę/firmę, adres, a także W zależności od podmiotu: NlP/PEsEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.... dnia .................... r,
(mieiscowość)

(czytelny podpis - imię i nazwisko osoby upoważnione;
do reprezentowania wykonawcy)

PODVVYKONAWCY N|EBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
WCA:

stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ychOświadczam, że w

podwykonawcą/ami:

(podaĆ pełną nazwę/firmę, adres, a także W zależności od podmiotu: NlP/PESEL, KRS/CEiDG),
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nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

dnia .,..,....,..,....... r,
(miejscowość)

(czytelny podpis - imię i nazwisko osoby upoważnionej
do reprezentowania wykonawcy)

ośWlADczENlE DoTYcZĄcE PoDANYCH lNFoRMACJl:

OŚwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji,

i;;.;;;;*;;;j ...., dnia . .. ... ... ....., r.

(czytelny podpis - imię i nazwisko osoby upoważnionej
do reprezentowania wykonawcy)

x niewłaściwe skreślić
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wAT.272.3.2.2ol7

Do:

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

WOJEWÓDZKI INSPEKTOMT
TRANSPORTU DROGOWEGO
w katowicach

u!. żeIiwna 38
40-599 Katowice

Wykonawcal

(podać pełną nazwq/firmę, adres siedziby w zależności oo poomlotu nri'ŃtP/Prsel, KRs/cEDń nr tel. i nr fax.)

reprezentowany przez:

(podać imię i nazwisko, stanowisko słuźbowe/ podstawę prawną do reprezentacji)

*sw§&ffi fr trffi §§§ ffi ątrY§{* $s&swfl Y
sk,§m**mat* ł"xm p**st**:ł§* xs,§. §*§,xm*" §§ ąes ''''''',,,,,,,,mąągY 

g d§l§m ffi* s§cxrł§;ł §*{},{r r_ s;r**v*
xmnęę*wł** xaasfu§i*x*§'*k ^ §ł*Ęycx** 

ffi*T*m*§< 
avp*t§łłuu**ł* ;r§s*stąp*ł***ł* 1ry*.ł,łg*;ł

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia
pn. świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla
Inspektoratu Transportu Drogowego w katowicach oświadczam, co następuje:

publicznego

Wojewódzkiego

1, oŚwiadczam, Że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art, 24 ust 1 Pkt. 23 ustawY Prawo zamówień publicznych, gdyż z zadnym z Wykonawców,
którzY złoŻYli ofeĘ w niniejszym postępowaniu nie na|eżę/nie należymy do tej samej grupy
kaPltałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r, o ochronie konkurencji i

konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2077 r., poz. 229)

..... dnia .........,.......... r.
(miejscowość)

(czytelny podpis - imię i nazwisko osoby upoważnionej
do reprezentowania wykonawcy)
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2. oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyz wspólnie
z wykonawcą: ,.. ..,

nalezę/nalezymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz, U. z 20t7 r., poz, ZZ9),
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznoŚcią na podstawie art. 24 ust. 11

ustawy Prawo zamówień publicznych przedkładam następujące Środki dowodowe wskazujące
na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania:

dnia ......,..,,.,,...... r,
( miejscowość)

(czytelny podpis - imię i nazwisko osoby upowaźnionej
do reprezentowania wykonawcy)

ośWlADczENlE DoTYcZĄcE PoDANYoH lNFoRMACJl: , .l 
',:'. 

: ll:i '' 
,'.:::.:::,::::; 

:

a''.' ,:, _,a:::::::a:.:ii

Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w povuyzszych oświadczeniach są aKualne

i zgodne z prawdą oraz zostały prżedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia ...,,........,.,.,.. r.
(miejscowość)

(czytelny podpis - imię i nazwisko osoby upoważnionej
do reprezentowania wykonawcy)

* niewłaściwe skreślić



Do:

wAT.272.3.2.2oL7 ZAąCZNIK NR 5 do SIWZ

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO
w katowicach

ul. żeliwna 38
40-599 Katowice

Wykonawca:

(podać pełną nazwę/firmę, adres siedziby w zależnoŚci od podmiotu nr: NIP/PESEL, KRS/CEDIG nr tel. i nr fax,)

reprezentowany przez:

(podaĆ imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ podstawę prawną do reprezentacji)

*,&wx a**zffi ffĘ§ ffi wy§{# ffi &Ęffi fr y
sk&**actg m* p*d*ł*tte§* mł€, ż& usż.3 g*EtĘ źź E ąłg*- § p§*t" 6, § trsĘłxwy x dmEm ź#

s*yf;a§§§§ 3$ffi4 n, WyaAws{s xmnm*wfia# pmfufiE*xety*fu - #m*paxą** prxe*&*tt*k wy§*ffułce**§*
ry m*e&ex* §.***§tE"J*tNffiB"tł#

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego

Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach oŚwiadczam/ co następuje:

a) nie orzeczono Ętułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamÓwienia
publiczne,

b) nie wydano prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia
wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art, 24
ust 5 pkt, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c) nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikająrych z
przepisów prawa prary, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie ari, ż4 ust 5 pkt. 7

ustawy Prawo zamówień publicznych.
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ośwlRoczENlE DoTycZĄcE poDANycH lNFoRMACJl:

Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia .........,.,........ r.
(miejscowość)

(czytelny podpis - imię i nazwisko osoby upowaźnionej
do reprezentowania wykonawcy)

x niewłaściwe skreślić



Do:

wAT.272.3.2.2ot7 ZAŁĄCZNIK NR 6 do siwz

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO
w katowicach

ul. żeliwna 38
40-599 Katowice

:.i:ł.,,l i i, i 'i : i, :j :a .: . ll i.] i:] 1,: i :,.} !jł 1

Wykonawca:

(podać pełną nazwę/firmę, adres siedziby w za|ezności od podmiotu nr, Ńlpipesrr-, KRs/cEDIG nr tel, i nr fax,)

reprezentowany przez:

(podać imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ podstawę prawną do reprezentacji)

na PotrzebY PostęPowania o udzielenie zamówienia.publicznego pn, świadczenie usług pocztowych

# ff.i'_Ęf"owym 
i zagranicznym dla wojewódzki"g; ńÓ;kil;Ę;iJiu= or.ogo*.9o

- oferuje świadczenie ww, usług za cenę:
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słownie],..... ...............,..........zł.

1) oŚwiadczam, iż liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w sposób
okreŚlony w art.22 § 1ustawy z dnia 2czerwca1997 r - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz, U,
z 2016 r., poz, I6L6) związaną z bezpośrednim odbiorem, przemieszczaniem i doręczaniem
przesyłek pocztowych, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych według stanu na dzień
17 .t0,20t7 r. wynosi,,Zb" i,,...,,...........,..,.....osób

2) oŚwiadczam ze w zakresie nie uregulowanym niniejszą specyfikacją istotnych warunków
zamówienia do Świadczenia usług pocztowych objętych zamówieniem będzie miał
zastosowanie regulamin świadczenia usług pocztowych wykonawcy zawafty w:

(podaĆ nazwę, numer dokumentu wykonawcy zawierającego regulamin świadczenia usług pocztowych)

3) osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań
umowy jest / są :

(podać imię i nazwisko)

tel. kontaktowy....,..,..,.... faks:,......... ....., e- mail

4) ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i l lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania ofeĄ
wspólnej przez dwa lub więcej podmioty (np. konsorcja/ spółki cywilne) jest:

(podać imię i nazwisko)

tel. kontaktowy:....,..,...... faks:.,..,.,,,, ....,. e- mail

5) oświadczam/ ze zamówienie wykonamy samodzielnie*lprzy pomocy podwykonawcówx,

podatek VAT:

słownie:..., ..,.zł.

brutto ( ,,Cb" ):

Zł,

Zł,



)j

Nazwa (firma)
podwvkonawcv

Siedziba (adres)
podwvkonawcv

NIP podwykonawcy

którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówieniax :

Nazwa (firma) podwvkonawcv Opis powierzonego zamówienia

W przypadku nie wypełnienia rubryk z pK. 5 w całości, bądź nie wymienienia części, Kóre zostaną
Powierzone podwykonawcom, zamawiający uznat że wykonawca wykona zamówienie
samodzielnie,

6) oŚwiadczam, ze wybór złożonej ofeĘ będziex/nie będziex prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego. Jezeli taki obowiązek powstanie u zamawiającego
informuję, iż doĘczy on usługi wymienionej w ponizszej tabeli:

Nazwa usługi wańość bez kwow podatku vAT



54

7) oświadczam, ze:

a) informacje zawarte na stronach od nr ,..,......, do nr ofeĘ stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze
zm.)
(wyPełniĆ ty|ko w przypadku zaistnienia takiej oko|icznoŚci, wykonawca zobowiązany jest załaczvć do oferw
uzasadnienie zastrzeŻenia poprzez wskazanie przYczYn faktycznych wraz że wskazaniem spełnienia podstaw
normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia)

b) jestem Świadomy, ze brak wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają
ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub brak uzasadnienia zastrzezenia poprze1,
wskazanie przyczyn fakĘcznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych
uPrawniających do dokonania zastrzezenia/ moze spowodować nie uznanie przez
zamawiającego prawidłowoŚci dokonanego zastrzezenia tajemniry przedsiębiorstwa bez
obowiązku ządania dodatkowych wyjaŚnień od wykonawcy. W takim przypadku
zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne
szkody powstałe w związku z ujawnieniem zastrzezonych informacji osobom trzecim.

B) oŚwiadczam, że zapoznaliŚmy się z drukiem siwz, nie wnosimy zadnych zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania ofeĘ,

9) oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w druku siwz,
10) oŚwiadczam , że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w druku siwz,
11) oŚwiadczam, że załączony do druku siwz wzór umowy został przez nas zaakceptowany

bez zastrzezeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,

12) zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z
warunkami określonymi w druku siwz oraz w załącznikach do druku siwz.

Do ofeĘ dołączamy następujące załącznikixx:

.zał. nr

x* -oŚwiadczenie w zakresie wskazanym w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do siwz. W przypadku składanja oferty wspólnej ww.
dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.
-oŚwiadczenia w zakresie wskazanym w ZAŁĄCZNIKU NR 3 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument
składa kaźdy z wykonawców składających ofeńę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.
-oryginał dokumentu (np. zobowiązania) z którego wynika oddanie wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów innych
Podmiotów na potrzeby realizacji, o ile wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
okreŚlonych w arł, 22a ustawy Pzp,
-Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy/Ów ubiegającego/cych się o udzieIenie zamówienia
publicznego,

Na złoŻoną ofertę składa się ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości

numeracji.

2.

3.

4,



OŚwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia

zamawiającego w błąd pzy przedstawianiu informacji.

dnia,.,.......,..,,...., r.
(miejscowość)

(czytelny podpis - imię i nazwisko osoby upoważnionej
do reprezentowania wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić



wAT,272.3.2.2oL7 ZAŁĄCZNIK NR 7 do siwz

o6ÓŁily w§ÓR u§swy {o§§Ll{E wARuhłKI tJMOwy}

UMoWA NR WAT.273.1. .2017

zawata w dniu .....,......,..20!7 r. w Katowicach

pomiędzy:

Wojewódzkim InsPektoratem Transportu Drogowego z siedzibą w Katowica ch przy ul. Zeliwnej 38,
reprezentowanym przez:

Panią Annę Sokołowską-Olesik - Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

wykonawcą:

reprezentow anym przezi

z siedzibą
ul. ....,,....... wpisanym dopod nr

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ l. Przedmiot umowy

1, Niniejsza umowa została zawarta na podstawie wyboru Wykonawry dokonanego w wyniku udzieleniazamówienia Publicznego Prowadzonego w trybie prietargu nieograniczonego zgodnie z pzepisami ustawyzdnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 1tełst;eonotity oz.-u. izav r.| poz,I57g),

2, Przedmiotem umowY jest Świadczenie . przez Wykonawcę usług pocztowych w obrocie krajowymizagranicznYm, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawatym w druku siwzzdnia ....,.....

3. Zakres usług pocztowych objętych niniejszą umową obejmuje:

1) PrzYjmowanie, gruPowanie, segregowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowychW obrocie kĘowYm i zagranicznym dla Zamawiającego, ab' r<azJego *śkazanego przez
Zamawiającego adresu w kraju i za granicą przy czym przez ,Erupowanie" i ,,segregowanie,, rozllmiesię uPorządkowanie Przez Wykonawcę przesyłek pocztowych według ich adresu w celu
Przemieszczenia z miejsca ich nadania do placówki pocztowej właścńej dla ich doręczenia
z lokalizacji zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 do umówy,2) dokonywanie zwrotów Zamawiającemu do lokaiizacji wymienionych'w pkt. 1 załącznika nr 1 do
umowY PrzesYłek PocztowYch niedoręczonych po wyczerpaniu mozliwości icn aoręczeńia lub wydania
nadawcy,

3) usługę dodatkową dotYczącą obrotu krajowego i zagranicznego w zakresie zwrotnego stwierdzenia
odbioru przesyłek Zamawiającego,



4)

5)

57

usługę dodatkową w Postaci odbioru przez Wykonawcę pzesyłek pocztowych Zamawiającego
PrzYgotowanYch do nadania z lokalizacji wymienionych w Żaiączni'ku nr r oo uńówv i dostarczanieich do placówek pocztowych Wykonawcy,
Przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych w sposób zabezpieczający je przed utratąubytkiem wartoŚci oraz uszkodzeniem,

- okreŚlonYch co do rodzaju, iloŚci i ceny w załączniku nr 4 do umowy oraz w ofercie Wykonawryz dnia

5.

4, Pod pojęciem,,przesyłki pocztowej'' Strony pzyjmują:
- przesyłki listowe , o wadze do 2000 g 1Canaryt ł i e):

1) PrzesYłkę listową rejestrowaną - przesyłka pizyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczana zapokwitowaniem odbioru,
2) PrzesYłkę listową nieĘestrowaną (zwykła) - pzesyłka przyjęta bez pokwitowania przyjęcia

i doręczana bez pokwitowania odbioru,
3) PrzesYłkę listową priofietową - przesyłka Ęestrowana lub nierejestrowana mająca

Pierwszeństwo W Procesie doręczania przed po.oŚtułyri przesyłtańf najszybszej kategorii(z deklarowanym czasem dostarczenia adresatowi w kĘu w terminie makymalnym 2 dni oddatY jej nadania) z gwarancją wykonawcy na pzemieszczanie i doręczanie w sposóbzabezpieczający ją przed utratą ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
4) PrzesYłkę listową. ekonomiczną - przesyłka Ęestrowana lub nierejestrowana niebędąca pzesyłką

Priofietową (z deklarowanYm czasem dostaiczenia adresatowi w kĘu w terminie makymalnym4 dni od duv jej nadania), z gwarancją wykonańcy nu pzemieszczanie
i doręczanie w sPosób zabezpieuająq.ją pzed utratą uUvtkiem zawartości lub uszkodzenień,5) PrzesYłkę listową Poleconą - przesyłt<a'Ęestrowańa, przemieszczana i doręczana w sposób

_. zabezpieczający ją przed utratą ubytkiem zawartości lu'b uszkodzeniem,
6) zwrotne Potwierdzenie odbioru (ZPO) - zwrócone nadawcy potrruieidzenie odbioru przesyłki

zawierfiące datę i PodPis odbiorcy, stanowiące potwierdzenie otrzymania pzesyłti,
7) ekonomiczne Priofietowe - Pńsyłka niÓĘestrowana najszybszej kategorii (deklarowany

czas dostarczenia adresatowi w kraju wynosi miksymalnie 2 dnioó aniu;e; nadania),B) Polecone ekonomiczne - przesyłka 
' 
rejestrowjna będąca prruiliilą' ii.to*ą z gwarancją

WYkonawcY na Przemieszczanie i doręczańie w sposób zauezpieĆza;ą{i;i pzea ugatą ubytkiemzawartoŚci lub .uszkodzeniem (dekla.rowany czas dostarczenia adieliiowl w kraju wynosimaksymalnie 4 dni od dnia jej nadania) t
9) Polecone PriorYtetowe - pzesyłka Ęestrowana będąca przesyłką listową z gwarandą

WYkonawcY na Pzemieszęanie i doręczanie w sposób zioózpie,uąąĆ' ją pled utratą ubytkiemzawarLoŚci lub uszkodzeniem Ęszybszej kategorii COeńjrońJńv czas dostarczeniaadresatowi w kraju wynosi maksymalnie 2 dni oł dnia je; nadania) , '
10) Polecone ze zwrotnYm Potwierdzeniem odbioru (zPO;.- przesyłka rejestrowana listowa przyjętaza Potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowjniem 'odoioru 

(deklarow.'nv Ćriidostarczenia adresatowi w kĘu wynosi makymalnie 4 dni od dnia jej naJania),11) polecone priofietowe ze zwrotnym potwierdzeniem oónioru (zPo) - przesyłka
Ęestrowana o PrzYsPieszonym trybie doięczenia przyjęta za potwierdzeniem nadania idoręczona za Pokwitowaniem odbioru (deklarowany czJs dostarczenia adresatowi w kĘuwynosi maksymalnie 2 dni od dnia jej nadania) l

strony przyjmują iz wymiary przesyłek pocztowych zostają określone w przypadku:

1) przesyłki listowej:
a) minimalne - wYmiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niz 90 mm x 1zł0 mm,
b) maksYmalne - suma długości, szerokoŚci i wysótóSci 19runóść) - Óoo ńr,'piy uy^ największy

z Ęch wymiarów (długość) nie moze przekroczyć 600'ńm,

Z) pzesyłki listowej o Gabarycie A:
a) minimalne - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niz 90 mm x 140 mm,
b) maksYmalne - zaden z wymiarów nie moze pńrioczyć wysokości rgruuosiil 20 mm, długości

325 mm, szerokoŚci230 mm,
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3) przesyłki listowej o Gabarycie B:
a) minimalne - jeŚli choĆ jeden z wymiarów pzekracza wysokość (grubość) 20 mm lub długość 325

mm lub szerokość 230 mm,
b) makymalne - suma długoŚci, szerokości i wysokości (grubość) nie może być większa niż- 900

mft\, P2| czym najwięYszy z Ęch wymiarów (długoŚĆ) nie może pnekroczyĆ 600 mm.

Wszystkie wymiary, o których mowa w plć. 1-3 przyjmuje się z tolerancją * 2 rnm.

6. W zakres pzedmiotu zamówienia wchodzą w szczególnoŚci przesyłki pocztowe o gramaturze:

1) przesyłki listowe krajowe i zagraniczne - do 50 g - Gabaryt A i B,
ż) pzesyłki listowe krajowe i zagraniczne - od 50 do 100 g - Gabaryt A i B,
3) przesyłki listowe krajowe i zagraniczne - od 100 do 350 g - Gabaryt A i B,
4) przesyłki listowe krajowe i zagraniczne * od 350 do 500 g - Gabaryt A i B,
5) przesyłki listowe krajowe i zagraniczne * od 500 do 1000 g - Gabaryt A i B,
6) przesyłki listowe krajowe i zagraniczne -od 1000 do 2000 g - Gabafi A i B.

§2. Sposób wykonania umowy

Usługi pocztowe będą świadczone przez Wykonawcę zgodnie z obowiązująrymi przepisami prawa,
w tym w szczególności zgodnie z:

1) ustawąz dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U, z2017 l.t poz.
14B1) oraz aktami wykonawczym wydanymi na jej podstawie,

2) rozporządzeniem Ministra Administracji i CyfryzaĄi z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie
reklamacji usługi pocztowej (Dz, U. z ż013 r,t poz, 1468),

3) ustawą z dnia t4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. zż077 r,t poz,1257) - w zakresie doręczeń przesyłek,

4) ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst
jednolity Dz, U, z 2077 r. poz, 1201) - w zakresie doręczeń przesyłek,

5) międzynarodowymi przepisami pocztowymi,
6) Regulaminem Usług Pocztowych świadczonych przez Wykonawcę, które stanowią

:"::, :: :: ::ij:T:.g #ffi :"ł'ilfi::§ i,,,T"ńrlo"u 
no*ien ia m i d ru ku siwz z d n ia

Usługi pocztowe będą Świadczone przez Wykonawcę na obszarze całej Polski i za granicami kraju,
z zachowaniem ponizszych terminów:

1) krajowe przesyłki listowe rejestrowane priorytetowe nadawane przez Zamawiającego| w danym
miesiącu kalendarzowym zostaną doręczone w taki sposób, że minimum B5o/o wolumenu
przesyłek z danego miesiąca kalendarzowego nadanych przez Zamawiającego,
zostanie doręczone lub awizowane w terminie do 2 dni od dnia nadania| przy czym przesyłki
przekazane po godzinie 15:00 uznaje się za nadane w następnym dniu roboczym,

2) krajowe przesyłki listowe rejestrowane niepriorytetowe (nie będące przesyłkami najszybszej
kategorii) nadawane przezZamawiającego, w danym miesiącu kalendarzowym zostaną doręczone
w taki sposób, że minimum 97olo wolumenu przesyłek z danego miesiąca kalendarzowego
nadanych przez Zamawiającego, zostanie doręczone lub awizowane w terminie do + dni od dnia
nadania, przy czym przesyłki przekazane po godzinie 15:00 uznaje się za nadane w następnym
dniu roboczym,

3) kazda krajowa przesyłka listowa rejestrowana, zostanie doręczona tub w przypadku braku
mozliwoŚci doręczenia, awizowana w terminie do 14 dni od dnia nadaniaI przy czym przesyłki
przekazane po godzinie 15100 uznaje się za nadane w następnym dniu roboczym. Zasady
awizowania przesyłek pocztowych przez Wykonawcę będą zgodne z postanowieniami ust. 20
niniejszego paragrafu.
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3, odbiór przez wykonawcę przesyłek pocztowych przygotowanych przez Zamawiającego do nadania

odbywać się będzie codziennie, w dni robocze Ę, przez 5 dni w Ęgodniu: od poniedziałku do piątku z

wyłączeniem dńi ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy Zamawiającego tj, od godz. 7,00 do

goaŻ,rs.oo. przyjmowanie przez Wykonawcę przesyłek do nadania odbywać się będzie z lokalizacji

wymienionych w tabeli A załącznika nr 1 do umowy, przez upoważnionego pracownika Wykonawcy, Po
okazaniu stosownego pełnomocnictwa, Konkretna 9odzina przyjmowania do nadania PrzesYłek
Zamawiającego zostanie uzgodniona w trybie wzajemnych uzgodnień z wybranym Wykonawcą przY

czym Zamawiający wymaga, aby godzina odbioru przygotowanych do nadania przesyłek została

ustalona w przedziale czasowym w godzinach od 11,00 do 15.00.

4, W odniesieniu do przesyłek pocztowych Zamawiający zobowiązuje się do:

1) adresowania przesyłek czytelnie i zgodnie ze standardami pocztowymi,

2) umieszczania określeń rodzaju przesyłki (np. zwykła, polecona, priorytetowa, za zwrotnYm

potwierdzeniem od bioru ),
3) nadawania przesyłek listowych rejestrowanych na podstawie Pocztowej Ksiązki Nadawczej,

w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: oryginał dla Wykonawcy w celach rozliczeniowYch,

a kopia dla Zamawiającego, jako potwierdzenie nadania danej pańii przesyłek,

4) nadawania przesyłek listowych nierejestrowanych na podstawie zestawienia iloŚciowego przesYłek

według poszczególnych kategorii wagowych, w dwóch egzemplarzach, z przeznaczeniem:

oryginił dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia dla Zamawiającego, jako

potwierdzenie nadania danej pańii przesyłek,
5) ułozenia nadawanych przesyłek rejestrowanych, według kolejnoŚci wpisów w Pocztowej KsiąŻce

Nadawczej oraz umieszczenia na nich odcisku pieczątki firmowej oraz znaku opłaĘ WykonawcY,

5. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych w stanie umozliwiającym

Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia oraz

zgodnie z Regulaminem Usług Pocztowych Świadczonych przez Wykonawcę stanowiącym załącznik
nr 2 do umowy. Wykonawca z kolei zapewni doręczanie przesyłek pocztowych na terenie kraju oraz
poza jej granicami, w tym równiez poza granicami Unii Europejskiej.

6. odbiór przesyłek pocztowych przygotowanych przez Zamawiającego do nadania będzie kaŻdorazowo

dokumentowany przez Wykonawcę pieczęcią podpisem idatą (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na

zestawieniu ilościowym przesyłek (dla przesyłek zwykłych) w Pocztowej KsiąŻce Nadawczej

wygenerowanej przy pomocy systemu informatycznego wspomagającego pracę Zamawiającego

zańieralącego dane zgodne z zawaĘmi w Pocztowej Ksiązce Nadawczej dla przesyłek rejestrowanych

i dla przesyłek zwykłych,

7. Wykonawca dopuszcza stosowanie przez 1amawiającego Pocztowej Ksiązki Nadawczej własnego

nakładu w postaci wydruku komputerowego wygenerowanego przy pomocy systemu informatycznego

wspomagającego pracę Zamawiającego,

B, Doręczanie przesyłek pocztowych adresowanych do Zamawiającego będzie odbywaĆ się przez

Wykonawcę codziennie w dni robocze Ę. przez 5 dni w Ęgodniu: od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach prary Zamawiającego wyłącznie do

lokalizacji wymienionej w pkt, 1 tabeli A załącznika nr 1 do umowy.

9, Wykaz placówek pocztowych Wykonawry, które będą realizowały usługi wynikające z niniejszej umowy

zawańo w na stronie internetowej Wykonawcy podanej w załączniku nr 3 do umowy,

10.Wykonawca oświadcza, iz standard wszystkich placówek pocztowych, o których mowa W ust. 9,

zapewnia bezpieczeństwo przechowywania korespondencji oraz gwarantuje dochowanie tajemnicY

pocztowej, o której mowa wań,41 ustawyzdnia 23 listopada żOIżr, Prawo pocztowe.

1l,Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy pocztowej, o której mowa w aft. 41 ustawY z

dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe oraz ochrony zawartoŚci przesyłek przed nieuprawnionym

ujawnieniem ich zawartoŚci.
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l2,WYkonawca oŚwiadcza, iz Posiada na terenie kraju odpowiednią liczbę placówek pocztowych (punktówodbioru) w celu umozliwienia odbioru awizowanej przesyłki pocztowej, czynnych we wszystkie dnirobocze (Poniedziałek - Piątek) w dogodnych godzinacń, z uwzględnieniem godzin popołudniowych.

13,Zamawiająry zastrzega sobie moźliwoŚĆ,dostarczenia przesyłek pocztowych własnym transpoftem, dowyznaczonej przez Wykonawcę placówki mieszczącej się w Katowicach, Częstochowie i WodzisławiuSląskim, w PzYPadku wYstąienia ze strony Zamawij;ącógo koniecznoścl dosiarczenia do tej placówki
Pocztowej PrzesYłki Pocztowej, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
PracYI w godz. 15:30 - 20:00, PrzY czYm w takim przypadku przyjmuje się, iz przesyłka przekaŹana wtych godzinach została nadana w następnym dniu.

I4,ZamawiającY będzie korzystał ze swojego opakowania przesyłek pocztowych które stanowić będziekoPeńa odPowiednio zabezpieczona zgodnie z Regulaminem'Usług pocztowych świaaizonvch-;;;;
WYkonawcę, WYkonawca nie moze nanosiĆ na tych opakowaniach ;at<icrltolwiók treści crnutJ*j, [ioiu
nie są niezbędne do prawidłowego nadania przesyłki pocztowej (np. treści reklamowe).

15,JeŚli PrzesYłki listowe oraz paczki wymagaĆ będą specjalnego, odrębnego oznakowania lub opakowania
właŚciwego dla WYkonawcY - Wykonawca dostarczy ŹarJ*ialąc"ru we własnym zakresie wszelkie
materiałY niezbędne do tego celu. Wykonawcy nie przysługujeŻ-tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie
od Zamawiającego.

16,ZamawiającY PrzY oznakowYwaniu przesyłek pocztowych lub oznakowaniu sposobu uiszczenia opłaĘ
Pocztowej będzie stosował wzory pieczęci do oznakowania przesyłek pocztowych określone
w załączniku nr 6 do umowy,

17.Nadanie PrzesYłek Pocztowych objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ichprzyjęcia przez Wykonawcę od Zamawiającego.

18.W PrzYPadku zastrzezeń dotyczących przekazanych do nadania przesyłek pocztowych, Zamawiający
zobowiązuje się wYjaŚniaĆ Powstałe zastrzezenia drogą telefoniczną z osobą upowaznion ą przez
Wykonawcę do kontaktów roboczych,

19,W PrzYPadku braku mozliwoŚci wyjaŚnienia zaslrzeżeń dotyczących przekazanych do nadania przesyłek
pocztowych z Zamawiającym lub braku mozliwoŚci ich usunięcia w dniu ich odbioru,' nadónie
PrzekazanYch do nadania przesyłek pocztowych nastąpi w następnym dniu roboczym, w którym
mozliwe będzie wyjaśnienie i usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.'

2},PrzY dostarczaniu PrzesYłek pocztowych rejestrowanych, w przypadku nieobecności adresata przesyłki,
uPowaznionY Przedstawicieł Wykonawcy pozostawi zawiad'omienie (pierwsze awizo) o próbie
dostarczenia przesyłki, ze wskazaniem w jakim miejscu (gdzie) i kiedy adrósat może odebróć przesyłkę.
Termin odbioru Przesyłki pocztowej przez adresata wynoŚi 14 dni liczonych od dnia następnego po dniu
Pozostawienia Pierwszego awizo, w tym terminie przesyłka jest awizowana dwukrotnie. pi upływie
terminu odbioru PrzesYłka zwracana będzie na adres nadawcy przesyłki pocztowej wraz . poduńi",
przy czy ny n ieodebra n ia.

21.PrzesYłki Pocztowe nadawane przez Zamawiającego na specjalnych zasadach tj. w ramach
ProwadzonYch Przez zamawiającego postępowaniach adminiŚtraĆyjnych i egzókucylnych wadministracji, WYkonawca zobowiązany jest doręczać adresatom zgodnie z Ębem'-doręczeńokreŚlonYm w Kodeksie postępowania administracgńego i ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.

22,W PrzYPadkach Przesyłek nadawanych przez Zamawiającego na specjalnych zasadach tj, w ramach
ProwadzonYch Przez zamawiającego postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w Ódministracii,
wYkonawca będzie zobowiązany do uzywania druków ,,zd potwierdzóniem odbioru (zpo);
odPowiednich do wykorzYstania w prowadzonych postępowaniacń na podstawie stosownych przepisów,W takich PrzYPadkach WYmagane formularze ,,zd potwierdzeniem odbioru (7pÓ),,' zapewnia
Zamawiający.
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23,WYkonawca zobowiązanY jest zapewniĆ bezpłatne formularze potwierdzeń odbioru, inne niż wymienioneW ust, 2Ż stosowane Przez Wykonawcę w obrocie krajowym jak i zagranicznym oraz druki
reklamacYjne. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe *ynagrodzeńie od Zamawiającego

24.wykonawca będzie doręczał wyłącznie do lokalizacji wymienionej w pkt. 1 tabeli A załącznika nr 1 do
umoWY formularze Potwierdzeń odbioru przesyłek pocztowych stosowanych w obrocie przez
WYkonawcę oraz formularze ,,za potwierdzeniem odbioru" (ZPO) dostarczone 

'przez 
Zamawiającego -

Pokwitowane Pr4ez adresata, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesył'ki. Wykonawcj 
-okieśli

dodatkowo Powód niePodjęcia przez adresata przesyłki pocztowej w przypadku formularzy ,zdpotwierdzeniem odbioru" (ZPO).

25.Potwierdzenie nadania przesyłki pocztowej rejestrowanej wydane przez Wykonawcę winnojednoznacznie określać datę oraz miejsce przyjęcia przesyłki.

26,PrzesYłki Pocztowe polecone, których adresatem jest sąd powszechny lub organ administracji publicznej
oraz W sYtuacji, gdY Zamawiającemu niezbędne jest uzyskanie potwierdzeńia nadania, które *u ,oĆ
dokumentu urzędowego, Wykonawca..zobowiązany jest nadać w tym samym dniu, w którym
ZamawiającY zgłosi mu taką koniecznoŚĆ oraz nadać w tym samym dniu w polskiej placówce pocztowej
oPeratora WYznaczonego, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania potwierdzeńia nadania'przesyłki,
a otrzyma ne potwierdzen ie n iezwłoczn ie dosta rczyć za mawiającem u.

27,Usługę Pocztową w zakresie przesyłki _pocztowej rejestrowanej uwaza się za niewykonaną lub
nienalezycie wykonaną w terminach okreŚlonych w przepisach roŹporządzenia Ministra Administracji i
CYfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r, w sprawie reklamacji usługi pocziowe;, a takźe w zakresie nie
SPrzecznYm z PowYŻszYm aktem Prawnym w terminach określonych w Regulaminie Usług pocztowych
świadczonych przez Wykonawcę,

28.Wykonawca będzie doręczał wyłącznie do lokalizacji wymienionej w pkt. 1 tabeli A załącznika nr 1 do
umowY zwrotY PrzesYłek niedostarczonych wraz z wykazem zwrotów, niezwłocznie po upływie terminu
do ich doręczenia nie póŹniej niż7 dni od datywpływu zwrotu do placówki pocztowej Wykonawcy,

29.W PrzYPadku koniecznoŚci zwrotu nadanych pruez Zamawiającego przesyłek krajowych i
zagranicznYch, zarówno priorytetowych, jak i ekonomicznych do Zamawiai{c"9o, dopus.cza się by były
one przesyłane jako przesyłki ekonomiczne.

30.W PrzYPadku uszkodzenia przesyłki w czasie jej transpońu Wykonawca ma obowiązek ją dodatkowo
zabezPieczYc Przed dalszym jej uszkodzeniem na swój koszt oraz sporządzić protokół 76ńb16;ąiv opii
okolicznoŚci Powstania uszkodzenia, jego rodzaj i zakres oraz zawierający informację ó'osouie
dokonującej stosownego zabezpieczenia, W Ęm przypadku Wykonawca obówĘany jest niezwłocznie
dostarczYĆ Protokół Zamawiającemu/ w terminie nie d'łuzszym niz 3 dni od daty siorządzenia protokołu.

31.W PrzYPadku usług Pocztowych obejmujących nadanie przez Zamawiającego pzesyłki pocztowej
nieokreŚlonej w załączniku nr 4 do umowy, rozliczenie taki'ej usługi nastąpi'zg'odnie z obowiązującym
cennikiem usług WYkonawcy w dniu nadania przesyłki zawaĘm w załączniku nr 5 do 

-umówy.

W PrzYPadku aktualizacji cennika Wykonawca przekaże Zamawiającemu uaktualniony dokument,
najpóŹniej w terminie 7 dni od dnia dokonania aktualizacji.

32.W stosunku do niewyszczególnionych bądź nieuregulowanych wskaźników oraz kfieriów
doĘczącYch Świadczenia usług pocztowych będących przódmlotem zamówienia zastosowanie mają
PrzePisY ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2OI2 r. orŹi
rozPorządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia żOI3 r. w sprawie reklamacji usługi
Pocztowej, a takŻe w zakresie nie sprzecznym z powyzszymi aktami prawnymi z postanbwienń
Reg u la m i n u Usłu g Pocztowych świadczonyc h przez Wykonawcę,

33,W PrzYPadku, gdy Wykonawca dysponuje systemem informaĘcznym słuzącym do ułatwienia realizacjiusług PocztowYch, które mogą usprawnić wykonywanie pizedmiotówej umowy w zakresió
elektronicznego Potwierdzenia odbioru przesyłki pocztowej oraz elektronicznÓgo składania reklamacji
PrzY udziale sYstemu Wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest udostępnić Zańawiającemu dostęp dó
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w\^/. systemu. Zamawiający uprawniony jest do współpracy w tym względzie z Wykonawcą jednak bez
ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów z tego §rtułu na rzecz Wykonawcy.

34.Strony uzgadniają iż znaczek opłaty pocztowej jest zastąpiony pieczęcią wykonaną według wzoru
zawartego w załączniku nr 6 do umovfy.

35.Wzory oznakowania przesyłek pocztowych które będą stosowane przy ich oznakowywóniu będą
nanoszone pieczęciami wykonanymi według wzoru zawaŃego w załączniku nr 6 do umowy.

§3. Nadzór nad umową oraz klauzula społeczna

1. Osobamiodpowiedzialnymi za realizację umowy są:

1) ze strony Zamawiającego Pan Andrzej Jaworski Naczelnik Wydziału Administracyjno-
Technicznego WITD w Katowicach lub Pan Paweł Magier inspektor w Wydziale Administracyjno-
Technicznym w WITD w Katowicach, tel. 32 4ż-B8-I57, fak. 3ż 42 BB 151, e-mail:
bi u ro@ katowice.witd . gov. p|.,

2) ze strony Wykonawcy Pani/Pan ............,,...., tel. faks,
e-mail:........

2, Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy/ o których mowa w ust. 1 będzie odbywać się
poprzez pisemne zgłoszenie. Zmiana powyzsza nie wymaga formy aneksu.

3. Wykonawca oświadcza, iż osoby odpowiedzialne za realizację umowy zakresie wykonywania czynności
związanych z bezpoŚrednim odbiorem, przemieszczaniem i dostarczaniem przesyłek pocztowych do
zamawiającego są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. żż § 1 ustawy
z dnia 2 czerwca 7997 r - Kodek prary (Dz. U, z 2014 r,r poz. I50ż, z poźn.zm.). Liczba osób o których
mowa w zdaniu pierwszym wynosi .......osobę/osób.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy
odnoŚnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynnoŚci wskazane w ust. 3 umowy. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:

1) ządania oŚwiadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaŚnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów.

5. W trakcie realizacji zamówienia na kazde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca obowiązany jest przedłożyĆ Zamawiającemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynnoŚci wskazane w ust.3 w trakcie realizacji zamówienia:

1) oŚwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcv o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynnoŚci, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególnoŚci: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oŚwiadczenia, wskazanie, ze objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby Ęch osób, imion
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złozenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy/

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzaiącego zqłoszenie oracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię inazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji,
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Z §Ąułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust.3 umowy Zamawiająry przewiduje sankcję w
postaci obowiązku zapłaĘ przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § B ust, 10
umowy.

Niezłozenie przez Wykonawcę w vvyznaczonym przel Zamawiającego terminie żąd'anych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę vuymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traKowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynnoŚci
wskazanewust.3umowy.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.

§4. Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Strony ustalają maksymalną wysokoŚĆ wynagrodzenia Wykonawcy z §Ąułu realizacji przedmiotu umovvy
na kwotę netto ,.,,,...,. (słownie: ...) kwotę brutto

,,,, zł, (słownie: zł), w tym należny
podatek VAT,

ż, Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane na podstawie rzeczywisĘch
zrealizowanych liczby i usług pocztowych tj. liczby nadanych przesyłek pocztovrych oraz zwrotów według
cen jednostkowych netto i brutto zawaĄch w załączniku nr 4 do umowy.

3. Zamawiający nie jest zobowiązany do pełnego wykorzystania szacowanej ilości przesyłek pocztowych w
czasie tnryania umowy, Faktyczne iloŚci realizowanych przesyłek w okresie obowiązywania umovry mogą
odbiegać od podanych ilości szacunkowych, a tym samym waftość umowy wynikająca z ceny ofefi nie
moze być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Wykonawry wobec Zamawiającego.

4, Wynagrodzenie z Ętułu wykonywania przedmiotu umowy będzie rozliczane przez Wykonawcę
w okresach rozliczeniowych obejmujących jeden miesiąc kalendarzowy.

5. Podstawą do obliczenia należnoŚci za wykonanie przedmiotu umowy będzie suma opłat za przesyłki
pocztowe faktycznie nadane i zwrócone w okresie miesiąca rozliczeniowego/ a także opłat za odbiór
przesyłek pocztowych przygotowanych przez Zamawiającego do nadania, według cen jednostkowych
brutto zawaftych w załączniku nr 4 do umowy.

6. Wartość wszystkich usług świadczonych przez Wykonawcę, w tym równiez usług, o których mowa w § 2
ust. 31 umowy/ wlicza się do wysokoŚci makymalnego wynagrodzenia za realizaQę zamówienia
okreŚlonego w ust, 1 niniejszego paragrafu I przez co Strony pzyjmują że suma cen brutto wszystkich
usług pocztowych świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zarówno na podstawie
załącznika nr 4 do umowy/ jak również realizowanych na podstawie cennika Wykonawcy, stanowiącego
załącznik nr 5 do umovvy w całym okresie obowiąywania umowy, nie może przekroczyć kwoty określonej
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Ęlko
w stanach faktycznych wymienionych w § 9 ust. 2 i § 10 umowy.

B. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy wystawi fakturę VAT wraz ze specyfikacją wykonanych
usług pocztowych w przyjętym okresie rozliczeniowym, Specyfikacja zostanie sporządzona na podstawie
dokumentów nadawczo-odbiorczych podpisanych pfzez upowaznionych przedstawicieli stron.
Specyfikacja winna zawierać rodzaj pzesyłki lub usługi oraz cenę jednostkową za pzesyłki
nadane i zwrócone w okresie rozliczeniowym.
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9. W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek pocztowych lub w przypadku świadczenia usług
pocztowych nieujętych w niniejszej umowie, podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika
przesyłek i usług pocztowych Wykonawry obowiązującego w dniu nadania przesyłek pocztowych lub
skorzystania pnez Zamawiającego z innej usługi pocztowej. Przesyłki i usługi nieujęte w formularzu
cenowym zostaną wysperyfikowane na odrębnej fakturze.

l0.Zamawiający zobowiązuje się do regulowania nalezności za wykonanie przedmiotu umow| w formie
opłaty z ,,z dołu", przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni kalendarzowych
licząc od dnia wystawienia faktury VAT, pod warunkiem, że doręczenie przesyłki z fakturą do siedziby
Zamawiającego nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia. W przeciwnym wypadku
termin płatnoŚci faktury VAT wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu
przesyłki z fakturą

11.Z chwilą zapzestania obowiązywania umowy, strony zobowiązują się do dokonania, w terminie
2 miesięcy od zakończenia obowiązywania umowy/ rozliczenia liczby nadanych (zwróconych przesyłek)
oraz zastosowanych opłat, a w razie potrzeby również do zwrotu kwot nienaleznych wynikających z
takiego rozliczenia, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur korygujących VAT.

12.PłatnoŚci będą dokonywane pzelewem na podany na faktuze VAT rachunek bankowy Wykonawcy.

L3.Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

l4.Obowiązek kontroli stanu wykorzystania kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu należy do
Zamawiającego,

l5.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbyć w drodze cesji wierzytelności przysługującej mu
z niniejszej umowy

§5. Podwykonawstwo
(uwaga: postanowienie §5. Wejdzie do stosowania tylko w przypadku zaistnienia okoliczności w
nim wymienionych)

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonaĆ przedmiot umowy siłami własnymi z wyłączeniem usług
pocztowych wymienionych w ust. 2 umowy.

2. Wykonawca oŚwiadcza, ze nizej wymieniony zakres usług pocztowych czynności wykona przy
pomocy podwykonawry (podwykonawców) :

(nazwa, adres podmiotu)

Zlecenie częŚci usług pocztowych podwykonawcy/podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawry wobec Zamawiającego do wykonania usług stanowiących przedmiot umowy.

PozostaĘ zakres usług pocztowych Wykonawca wykona siłami własnymi.4,
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5. Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiającemu informacje odnoszące się do
podwykonawców (adresy, telefony kontaktowe, faks, dane przedstawicieli itp.).

6. Wykonawca nie moze powierzyĆ wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim z wyłączeniem
wskazanych w umowie podwykonawców.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy
pomocy podwykonawców.

8. Kserokopie umów zawaĘch z podwykonawcami zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie
po ich podpisaniu.

9. Zmiana podwykonawców wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoĘwał się, na zasadach
okreŚlonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień pub|icznych w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ań. 22 ust. 1b ustawy
Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie niniejszego postępowania

l0.Zmiana lub wprowadzenie nowego podwykonawcy wymaga sporządzenia pisemnego aneku do
umowy.

11,Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawcy (podwykonawców) jakza
działania lub zaniechania własne.

12.Wykonawca jest zobowiązany do nalezytego wykonania umowy zawartej przez siebie
z podwykonawcą.

l3.Wszelkie konsekwencje nieterminowego regulowania zobowiązań wobec Podwykonawców
obciązają Wykonawcę, bez skutków prawnych dla Zamawiającego

§6. Poufność

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źrodła które są informacjami poufnymi dla
kazdej ze Stron,

2) wykorzystania informacji, o których mowa w pkt. 1jedynie w celach określonych w umowie,
3) podejmowania wszelkich niezbędnych kroków zapewniających, że żadna z osób

uzyskujących informacje, o których mowa w pK. 1 nie ujawni Ęch informacji ani ich źrodła
zarówno w całoŚci jak i w częŚci osobom tzecim bez uzyskania upzedniego pisemnego
upowaznienia od Strony, od Kórej informacja pochodzi,

4) ujawniania informacji jedynie Ęm pracownikom Stron, którym ujawnienie takie będzie
uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp w związku
z realizadą zadań słuzbowych związanych ze współpracą Stron.

2. Zastrzega się, ze postanowienia ust. 1niniejszego paragrafu nie majązastosowania:

1) do informacji ogólnie dostępnych oraz informacji, które staĘ się ogólnie dostępne nie za sprawą
Strony,

Z) w przypadku, 9dy odbiorcą informacji jest organ uprawniony do ich uzyskania zgodnie
z obowiązującymi pzepisami,

3) w przypadku informacji, które udostępnia się na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
i ustawy o dostępie do informacji publicznej.
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3. Obowiązek zachowania tajemnicy będzie zachowany przez cżas nieoznaczony.

4. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy przestrzegaĆ obowiązujących u Zamawiającego
zasad bezpieczeńsWva i ochrony informacji.

5. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do złożenia wyńaganych u

Zamawiającego oświadczeń dotyczących zasad bezpieczeństwa i ochrony informacji dla osób, które
będą w imieniu Wykonawry będą Świadczyły usługi pocztowe zawierające pzesyłki pocztowe
podlegające obowiązująrym u Zamawiającego zasadom bezpieczeństwa i ochrony informacji.

6. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym sposobu odbioru pnygotowanych do
nadania iadresowanych do Zamawiającego przesyłek pocztovuych zawierających informacje podlegające

obowiązująrym u Zamawiającego zasadom bezpieczeństwa i ochrony informacji.

§7. Postępowanie reklamacyjne

1. Do odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte vrykonanie usługi pocztowej stosuje
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r, Prawo pocztowe oraz rozporządzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia żOL3 r, w sprawie reklamacji usługi pocztowej, a

także, w zakresie nie sprzecznym z povlyższymi aktami prawnymi postanowienia Regulaminu Usług
Pocztowych świadczonych przez Wykonawcę

2. Postępowanie reklamaryjne związane z niewykonaniem lub nienależfim wykonaniem usługi pocztowej
będzie prowadzone zgodnie z zapisami Regulaminu Usług Pocztowych Świadczonych przez Wykonawcę
w części dotyczącej reklamacji.

3, Pisemną reklamację z §rtułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Zamawiający moze
zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie póŹniej jednak niż
w ciągu 12 miesięry w obrocie krajowym i 6 miesięcy w obrocie zagranicznym od ich nadania.

4, Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie moze pnekroczyĆ 30 dniod dnia otrzymania reklamacji.

5, W przypadku niewykonania usługi Wykonawca/ niezależnie od należnego odszkodowania, zwraca
w całości opłatę pobraną za wykonanie usługi.

§8. Kary umowne, odstąpienie od umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłaciĆ Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

1)50/owarLości umownejbrutto,októrejmowaw§4ust. 1umowy-wpnypadku,rozwiązanialub
wypowiedzenia lub odstąpienia pnez Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych
i leżących po stronie Wykonawry,

2) 200 o/o wysokoŚci opłaty za jeden odbiór przesyłek pocztowych - w przypadku nieodebrania z
każdej lokalizacji wymienionej w tabeli A załącznika nr 1 do umowy przesyłek pocztowych
pnygotowanych przez Zamawiającego do nadania za każdy dzień nieodebrania przesyłek
przygotowanych do nadania.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania usług pocztowych, Zamawiającemu
przysługuje prawo do odszkodowania ustalonego na zasadach oraz w wysokości określonej
w rozdziale B ustawy z dnia 23 listopada 2072 r. Prawo pocztowe,

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania w przypadku doręczenia
potwierdzeń odbioru przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym oraz formularzy ,,za potwierdzeniem
odbioru" (ZPO) dostarczanych przez Zamawiającego pokwitowanych przez adresata - niezgodnie

3,
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z warunkami niniejszej umowy/ w wysokoŚci wynikającej z odpowiedzialnoŚci operatora pocztowego
okreŚlonej przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe.

4. Odszkodowania, o których mowa w ust, 3 (niezaleznie od ich §Ąułu) nie sumują się - za jedno zdarzenie
przysługuje jedno odszkodowanie w wyższej wysokoŚci.

5. wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z §Ąułu niewykonania lub nienależytego wykonania'przedmiotu
umowy w zakresie okreŚlonym w przepisach wskazanych w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe, w tym równiez, jezeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy nastąpiło:

1) w skutek siłry wyzszej,
ż) z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub adresata, niewywołanych winą Wykonawcy,
3) z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów ustawy albo regulaminu świadczenia

usług pocztowych Wykonawcy,
4) z powodu właściwości pzesyłanejrzeczy.

6. Wykonawca powołując się na jedną z prryczyn wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu pzedstawia
dowód jej wystąpienia.

7. Strony przyjmują iz siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, którego Strony nie mogĘ przewidzieć
i KÓremu nie mogĘ zapobiec, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na
pewien czas, któremu Strona nie mogła przeciwdziałac przy zachowaniu należytej staranności i które nie
wynikło wskutek błędów lub zaniedbań strony dotkniętej jej działaniem.

B. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania się, w najwcześniejszym mozliwym
terminie, o zaistnieniu okolicznoŚci stanowiącej siłę v,tyzszą o czasie jej tnruania i pzewidywanych
skutkach dla umowy oraz ustaniu powyższych okoliczności. Na Stronie powołującej się na działanie siĘ
v,tyższej ciąży obowiązek udokumentowania zaistnienia takiej okoliczności.

9, W paypadku utraĘ, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie i inne roszczenia,
zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustavuy z dnia 23 listopada 20t2 r. Prawo pocztowe,

I0,Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących czynności, o których mowa w § 3
ust. 3 umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu pzepisów Kodeksu Pracy -Zamawiającemu
pzysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokoŚci kwoĘ minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników
Świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby
miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą
osobę ponizej liczby wymaganych pracowników Wykonawry świadczących usługi na podstawie umowy o
pracę wskazanych przez Zamawiającego umowie.

11.Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, o KÓrym mowa w § 4 ust. 1 umowy, po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego
zasadność i wysokość naliczonej kary umownej,

l2.Zamawiający moze odstąpiĆ od umowy w razie wystąrienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umov\ry nie lezy w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej
zawarcia lub dalsze wykonywanie umowy może zagroziĆ istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, zawiadamiając o Ęm Wykonawcę na piśmie, w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomoŚci o powyższych okolicznoŚciach, W takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia naleznego z §Ąułu wykonanej części umowy.

l3.Zamawiający może wypowiedzieĆ umowę lub rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, jezeli zajdziejedna z niżej wymienionych okolicznoŚci:

1) w przypadku czterokrotnego zawinionego niezachowania przez Wykonawcę tajemnicy
pocztowej, o której mowa w aft. 41 ustawy z dnia 23 listopada 2072 r, Prawo pocztowe,
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2) utraĘ przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności pocztowej,
3) razącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy/ przy czym za rażące

naruszenie postanowień umowy zostanie uznane:
a) czterokrotne stwierdzenie przez Zamawiającego sytuacji nieodbierania przez Wykonawcę

przesyłek pocztowych przygotowanych przez Zamawiającego do nadania przez co najmniej 4
kolejne dni robocze. W takim wypadku Zamawiający uprawniony jest do zlecenia świadczenia
usług objęĘch umową na koszt Wykonawcy,

b) stwierdzenie przez Zamawiającego przypadku braku przekazania do Zamawiającego
potwierdzenia odbioru przesyłki pocztowej, skutkujące poniesieniem przez Zamawiającego
szkody,

c) czterokrotne stwierdzenie przez Zamawiającego, iż odbioru przesyłek pocztowych od
Zamawiającego, dokonuje osoba bez wymaganego upowaznienia od Wykonawcy,
z zastrzeżeniem, iz w przypadku próby odbioru przesyłek pocztowych przez taką osobę, nie
zostanie jej ona wydana, Sytuacja taka rozpoczyna bieg terminu, o którym mowa w pkt. 3 lit.
a) umowy,

d) naruszenie postanowień § 6 umowy skutkujące poniesieniem przezlamawiającego szkody.

L4.Przed wypowiedzeniem umowy lub jej rozwiązaniem ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w przypadku okreŚlonym w ust.13 pK. 2 umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę
do usunięcia naruszenia, vlyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin nie krótszy niż 10 dni.
Bezskuteczny upływ powyższego terminu uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia umowy lub jej
rozwiązania na podstawie ust. 13 umowy.

l5.Wypowiedzenie umowy lub jej rozwiązanie winno nastąić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

§9. Zmiany umowy

1. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia publicznego przez Wykonawcę oferty, rozumieją zmiany określone przepisem
arLL44 ust.l lit, e ustawy Prawo zamówień publicznych.

ż.Żadna ze stron nie może żądaĆ zmiany umowy z wyjątkiem okoliczności obejmujących zmianę:

1) wartoŚci maksymalnego wynagrodzenia brutto umowy określonego w § 4 ust. 1 umowy,
2) podwykonawcy, przy pomocy którego wykonawca realizuje przedmiot umowy/ czym,

w przypadku, gdy podwykonawcą jest podmiot, na zasoby którego powoĘwał się wykonawca
przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w ań.
26 ust. 2b ustawy, podwykonawca ten musi spełniać wymagania określone pźez zamawiającego
na etapie postępowania,

3) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie sposobu
pocztowych objęĘch przedmiotem umowy/

świadczenia usług

3. Zmiana w zakresie danych dotyczących stron umowy a w szczególności ich adresy lub nazwy, numeru
rachunku bankowego, imion i nazwisk osób uprawnionych do reprezentowania oraz osób
odpowiedzialnych za wykonanie umowy nie stanowią istotnej zmiany postanowień umowy i nie wymagają
zgody Stron. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim jest dokonywana jednostronnym
oŚwiadczeniem złożonym Stronie.

4. Zmiana podwykonawców wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, Jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
okreŚlonych w aft, 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 sĘcznia ż004 r, Prawo zamówień publicznych w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ań. 22 ust, 1b ustawy
Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu/ iz proponowany
inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie niniejszego
postępowania.
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5, Wszelkie zmiany w treŚci umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewazności oraz mogą być
dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami.

§ 10. Klauzule waloryzacyjne

1, Stosownie do treŚci art, t4ż ust. 5 ustawy Pzp zamawiająry przewiduje mozliwoSe z*iany wysokości
wyna g rodzen ia przysług ującego wykonawcy w następujących przypad kach :

1) w pzypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) w przypadku zmiany wysokoŚci minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.

2 ust. 3 - 5 ustawy zdnia 10 paŹdziernika 2002r, o minimalnym wynagrodzeniuza pracę/
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub zmiany wysokoŚci stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jezeli zmiany okreŚlone w pkt. 1-3 będą miaĘ wpływ na koszĘ wykonania przedmiotu zamówienia

przez Wykonawcę.

2, W sytuacji wystąienia okolicznoŚci wskazanych w ust.l pK. 1 umowy Wykonawca jest uprawniony złożyć
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur
wstawionych po wejŚciu w zycie pzepisów zmieniająrych stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek
powinien zawieraĆ wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie zawatej umowy.

3. W sytuacji wystąpienia okolicznoŚci wskazanych w ust.1 pkt, 2 umowy Wykonawca jest uprawniony złoĄć
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikająrych z faKur
wystawionych po wejŚciu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za
pracę. Wniosek powinien zawieraĆ wyczerpujące uzasadnienie fakĘczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokładne wyliczenie kwoĘ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczególnoŚci Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą
podwyzszenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaĆ jedynie dodatkowe koszĘ realizacji zawartej umowy, które
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podvlyższeniem wysokości płary minimalnej. Zamawiający
oŚwiadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę/ w szczególnoŚci koszĘ podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy
minimalnej.

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust,1 pkt. 3 umowy Wykonawca jest uprawniony złoĄć
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokoŚci składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawry po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpłrywem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt.
3 umowy na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji
umowy/ które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o Kórych mowa w ust.1 pkt,
3 umowy.

5. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z prnlczyn określonych w ust,l pK.1-3 umowy
obejmowaĆ będzie wyłącznie płatnoŚci za pracq których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT,
wysokoŚci minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeszcze nie wykonano.

6. Obowiązek wykazania wpĘwu zmian, o których mowa w ust.l umowy na zmianę wynagrodzenia
Wykonawcy, wynikającego z zawartej umowy nalezy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany umovfy przez Zamawiającego.
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§12. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Strony w drodze
negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negoQacji, wszelkie spory rozstrzygane
będą przez sąd miejscowo i rzeczowo właŚciwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, w terminie do 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
4) wszczęciu postępowania układowego, naprawczego lub likwidaryjnego w którym uczestniczy

Wykonawca,
5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,
6) zawieszenia działalności Wykonawcy,
7) wykreŚlenia Wykonawcy z Ęestru operatorów pocztowych pnez Prezesa Urzędu Komunikacji

Elektronicznej.

3, Postanowienia niniejszej umowy, ofeĘ
zamówienia stosuje się przed postanowieniami
pocztowych świadczonych przez Wykonawcę.

Wykonawcy, szczegółowego opisu przedmiotu
Regulaminu Usług Pocztowych oraz cennika usług

4. Umowa została zawańa od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2079 r,lub do czasu wyczerpania
wysokoŚci wynagrodzenia brutto wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1, w zalezności od tego, który
warunek wystąpi wcześniej.

5. W sprawach nie uregulowanych w umowie, w druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia
., r. oraz w ofercie Wykonawcy z dnia ,.,,. zastosowanie mają odpowiednie

postanowienia regulaminu Świadczenia usług pocztowych Wykonawcy oraz przepisy ustawy z dnia 23
listopada 2012 r, Prawo pocztowe, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron,

Zamawiający Wykonawca

załaczniki do umowv:
Nr 1 - Wykaz lokalizacji zamawiającego objętych zakresem usług pocztowych,
Nr 2 - Regulamin Usług Pocztowych świadczonych przez Wykonawcę.
Nr 3 - Wykaz placówek pocztowych Wykonawcy.
Nr4- Zakresświadczonychusługpocztowychobjętychumowąwrazzichcennikiem.
Nr 5 - Cennik usług Świadczonych przez Wykonawcę innych niż wymienione w załączniku nr 4.
Nr 6- Wzory pieczęci do oznakowania opłaty pocztowej i oznakowania przesyłek pocżtowych.
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Załącznik nr 1 do umov{y nr WAT.273.1. .2017 z dnia, .,..,...,..,......... r.

Wykaz lokalizacji Zamawiającego objęĘch zakresem usług pocztowych
świadczonych przez Wykonawcę

TABELA A

Lp. Nazwa jednostki Adres

1.
Wojewódzki Inspektorat Transpońu
Droqowego w Katowicach

40-599 Katowice,
ul. Zeliwna 38

2.
Wojewódzki Inspektorat Transpottu
Drogowego w Katowicach-Oddział
wydziału Inspekcji w częstochowie

42-200 Częstochowa,
ul. Sabinowska 62

?
J,

Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego w Katowicach-Oddział

lVydziału Inspekcji w Wodzisławiu
Slaskim

44-300 Wodzisław Sląski,
ul. Bogumińska B

4.
Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego w Katowicach-Oddział
wvdziału Inspekcii w skoczowie

43-430 Skoczów
ul.Rzeczna 7a

5.
Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego w Katowicach-Oddział
wvdziału Inspekcii w Myszkowie

4ż-300 Myszków
ul.Kościuszki 105

6.

Wojewódzki Inspektorat Transpoftu
Drogowego w Katowicach-Oddział
Wydziału Inspekcji w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Policji
w Gliwicach skrzyżowanie
autostrady A1 z drogą krajową
DK BB

Uwaga: Zamawiający zastrzega, iz usługa odbioru przesyłek pocztowych z lokalizacji wymienionej w lp,
4-6 tabeli A zostanie uruchomiona dopiero z chwilą zgłoszenia wykonawcy zapotrzebowania ze strony
zamawiającego, Powyzsze zastrzezenie wynika z planów utworzenia w powyzszych lokalizacjach w
okresie wykonania zamówienia punktu kancelaryjnego zamawiającego odpowiedzialnego za nadawanie
przesyłek pocztowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iz w okresie realizacji zamówienia może zajść
koniecznoŚĆ odbioru przesyłek pocztowych z lokalizacji innych niz wymienione w tabeli A- w przypadku
konieczności utworzenia nowego oddziału zamawiającego.

Zamawiający Wykonawca
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Załącznik nr 2 do umowy nr WAT,273.1. ,2017 z dnia, ...........,,.,... r.

Zamawiający

Regularnin Usług Pocztowych Świadczonych przez Wykonawcę

Wykonawca
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Załącznik nr 3 do umovvy nr WAT.273.1, .2017 z dnia. ,,...,,,.......... r.

Wykaz wszystkich placówek pocztowych Wykonawcy podany jest na stronie internetowej
Wykonawcy..............

Uwaga: Zamawiający odstąpi od wymogu uzupełnienia załącznika nr 3 do umowy w zakresie pozostałych
miejsc niż wymienione w tabeli lp I-7 przypadku, gdy Wykonawca udostępnia na swojej stronie internetowej
pod adresem
wykaz placówek pocztowych Wykonawcy zawierający: nazwę miejscowości, kod pocztowy, adres i

województwo, w której znajduje się placówka pocztowa,

Lp. Nazwa miejscowości Kod pocztowy Adres Województwo

1,

Katowice
2.

Częstochowa
3,

Gliwice
5.

Skoczów
6.

Myszków
7,

wodzisław sląski
B,

9,

Zamawiający Wykonawca
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7ałącznik nr 5 do umowy nr WAT,273.1. .20L7 z dnia, ......,.....,.,.., r.

Cennik usług pocztowych świadczonych przez Wykonawcę..............
innych niż wymienione w załączniku nr 4 do umowy.

Zamawiający Wykonawca

Uwaga: Zamawiająry odstąpi od wymogu uzupełnienia załącznika nr 4 do umowy przypadku, gdy*]::::::: 
::::::1.1]i.^.,o l3*,n o*?ffii/.n, 

stronie internetowej pod adresem

Lp. Nazwa usługi Cena
jednostkowa
netto - zł

stawka vat
,o/o

Cena
jednostkowa
brutto - zł

1.

2,

3.

5.

6.

7,

B.

9.



80

Załącznik nr 6 do umowy nr WAT.273.1. ,2017 z dnia. ...............,,,..,.. r.

Wzory pieczęci do oznakowania opłaĘ pocztowej i oznakowania przesyłek pocztowych.

Zamawiający Wykonawca


