
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2021 –
2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000331524

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Sierpnia 21

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-134

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 464 22 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniauswaw@stat.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://stat.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2021 –
2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4fbbf1f-ba1e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00072651/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-02 14:23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00024660/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi pocztowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-warszawie/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344). 
2.Środkami komunikacji elektronicznej w postępowaniu są: 
1) miniPortal dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, 
2) Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zamawiającego, znajdująca się na platformie ePUAP pod
adresem (https://epuap.gov.pl/wps/portal), 
3) poczta elektroniczna: zamowieniauswaw@stat.gov.pl 
3. Pozostałe informacje o środkach komunikacji elektronicznej opisane zostały w rozdz. III SWZ. 4.
Adres strony miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu systemów
miniPortal i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie
ePUAP. Regulaminy te (w wersji aktualnej w okresie prowadzenia niniejszego postępowania) stanowią
integralną część niniejszej SWZ w zakresie, w jakim określają zasady oraz wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
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są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały opisane w rozdz. I SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zostały opisane w rozdz. I SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WAW–WA.271.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1037414,62 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym dla Urzędu Statystycznego w Warszawie i jego oddziałów terenowych, tj.: 
a. Urzędu Statystycznego w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02 - 134 Warszawa, 
b. Oddziału w Ciechanowie: ul. Nadrzeczna 1, 06-400 Ciechanów, 
c. Oddziału w Ostrołęce: ul. Insurekcyjna 3, 07-410 Ostrołęka, 
d. Oddziału w Płocku: ul. Otolińska 21, 09-407 Płock, 
e. Oddziału w Radomiu: ul. Planty 39/45, 26-600 Radom, 
f. Oddziału w Siedlcach: ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce.
Szczegółowy opis i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określony został w Opisie
przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-01 do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium cenowe i kryterium jakościowe/funkcjonalne

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium jakościowe/funkcjonalne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w
postępowaniu dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonawcy prowadzący działalność
gospodarczą lub zawodową są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych
prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym pozwala
zamawiającemu na identyfikację podmiotu występującego w postępowaniu, a w szczególności
ustalenie, czy podmiot występujący jako np. spółka handlowa jest wpisany do odpowiedniego
rejestru. Chodzi przede wszystkim o Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), do którego powinny być
wpisane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej i Centralną
Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców
będących osobami fizycznymi.
Osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, które w świetle art. 7 pkt 30 ustawy
Pzp, mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego są zwolnione z tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
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Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli jest on wpisany do rejestru
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawierającego wykaz
przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania działalności pocztowej na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej i Zagranicy.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W okresie realizacji umowy wykonawca zobowiązany jest dysponować lub zapewnić
dysponowanie zapleczem organizacyjno-technicznym, tj., co najmniej jedną stałą placówką
pocztową w rozumieniu art. 3 p. 15 ustawy Prawo pocztowe, Zgodnie zaś z art. 3 pkt 15 Prawo
pocztowe placówka pocztowa to jednostka organizacyjna operatora pocztowego lub agenta
pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza
adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych albo
inne wyodrębnione i oznaczone przez operatora pocztowego miejsce, w którym można zawrzeć
umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną
określoną w przekazie pocztowym, w każdej gminie miejskiej i miejsko - wiejskiej oraz mieście
na prawach powiatu na terytorium RP wg aktualnego na dzień ogłoszenia postępowania
podziału administracyjnego kraju, w której będzie można odebrać przesyłkę pocztową opłaconą
lub za pobraniem. 
W przypadku gmin miejskich i miejsko - wiejskich oraz miast na prawach powiatu, które
posiadają więcej niż 30 000 mieszkańców – wykonawca musi dysponować lub zapewnić sobie
dysponowanie, co najmniej jednej placówki pocztowej na każde rozpoczęte 30 000
mieszkańców. 
Każda z ww. placówek pocztowych musi być przystosowana do potrzeb osób o szczególnych
potrzebach, czyli osób poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego oraz posiadać
oznakowane stanowiska obsługi osób niepełnosprawnych, a placówki te będą dostępne
przynajmniej w dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu
przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa, przez min. 6
godzin dziennie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie
to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, na dzień składania ofert. W przypadku wykonawcy występującego samodzielnie
oświadczenie zawarte jest w Formularzu oferty. W innym przypadku należy do oferty dołączyć
dodatkowe oświadczenia.
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
2. Oświadczenie składają odrębnie:
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W
takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu;
2) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot
udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
3) podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia podwykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w
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postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonawcy prowadzący działalność
gospodarczą lub zawodową są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych
prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym pozwala zamawiającemu na
identyfikację podmiotu występującego w postępowaniu, a w szczególności ustalenie, czy podmiot
występujący jako np. spółka handlowa jest wpisany do odpowiedniego rejestru. Chodzi przede
wszystkim o Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), do którego powinny być wpisane podmioty prowadzące
działalność gospodarczą w określonej formie prawnej i Centralną Ewidencję i Informację o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.
Osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, które w świetle art. 7 pkt 30 ustawy Pzp,
mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego są zwolnione z tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli jest on wpisany do rejestru
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawierającego wykaz
przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej i Zagranicy.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W okresie realizacji umowy wykonawca zobowiązany jest dysponować lub zapewnić dysponowanie
zapleczem organizacyjno-technicznym, tj., co najmniej jedną stałą placówką pocztową w rozumieniu
art. 3 p. 15 ustawy Prawo pocztowe, Zgodnie zaś z art. 3 pkt 15 Prawo pocztowe placówka pocztowa
to jednostka organizacyjna operatora pocztowego lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć
umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty
pieniężne określone w przekazach pocztowych albo inne wyodrębnione i oznaczone przez operatora
pocztowego miejsce, w którym można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać
przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym, w każdej gminie miejskiej i
miejsko - wiejskiej oraz mieście na prawach powiatu na terytorium RP wg aktualnego na dzień
ogłoszenia postępowania podziału administracyjnego kraju, w której będzie można odebrać przesyłkę
pocztową opłaconą lub za pobraniem. 

W przypadku gmin miejskich i miejsko - wiejskich oraz miast na prawach powiatu, które posiadają
więcej niż 30 000 mieszkańców – wykonawca musi dysponować lub zapewnić sobie dysponowanie, co
najmniej jednej placówki pocztowej na każde rozpoczęte 30 000 mieszkańców. 
Każda z ww. placówek pocztowych musi być przystosowana do potrzeb osób o szczególnych
potrzebach, czyli osób poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego oraz posiadać oznakowane
stanowiska obsługi osób niepełnosprawnych, a placówki te będą dostępne przynajmniej w dni robocze,
z wyjątkiem sobót, co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny
od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa, przez min. 6 godzin dziennie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonawcy prowadzący działalność
gospodarczą lub zawodową są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych
prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym pozwala
zamawiającemu na identyfikację podmiotu występującego w postępowaniu, a w szczególności
ustalenie, czy podmiot występujący jako np. spółka handlowa jest wpisany do odpowiedniego
rejestru. Chodzi przede wszystkim o Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), do którego powinny być
wpisane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej i Centralną
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Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców
będących osobami fizycznymi.
Osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, które w świetle art. 7 pkt 30 ustawy
Pzp, mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego są zwolnione z tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli jest on wpisany do rejestru
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawierającego wykaz
przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania działalności pocztowej na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicy.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
W okresie realizacji umowy wykonawca zobowiązany jest dysponować lub zapewnić
dysponowanie zapleczem organizacyjno-technicznym, tj., co najmniej jedną stałą placówką
pocztową w rozumieniu art. 3 p. 15 ustawy Prawo pocztowe, Zgodnie zaś z art. 3 pkt 15 Prawo
pocztowe placówka pocztowa to jednostka organizacyjna operatora pocztowego lub agenta
pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza
adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych albo
inne wyodrębnione i oznaczone przez operatora pocztowego miejsce, w którym można zawrzeć
umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną
określoną w przekazie pocztowym, w każdej gminie miejskiej i miejsko - wiejskiej oraz mieście
na prawach powiatu na terytorium RP wg aktualnego na dzień ogłoszenia postępowania
podziału administracyjnego kraju, w której będzie można odebrać przesyłkę pocztową opłaconą
lub za pobraniem. 

W przypadku gmin miejskich i miejsko - wiejskich oraz miast na prawach powiatu, które
posiadają więcej niż 30 000 mieszkańców – wykonawca musi dysponować lub zapewnić sobie
dysponowanie, co najmniej jednej placówki pocztowej na każde rozpoczęte 30 000
mieszkańców. 
Każda z ww. placówek pocztowych musi być przystosowana do potrzeb osób o szczególnych
potrzebach, czyli osób poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego oraz posiadać
oznakowane stanowiska obsługi osób niepełnosprawnych, a placówki te będą dostępne
przynajmniej w dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu
przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa, przez min. 6
godzin dziennie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego a wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
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zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej Umowy, w zakresie:
1) zmian cen jednostkowych przesyłek i usług w wyniku zmiany cenników zaakceptowanych
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z zastrzeżeniem ust. 3.,
2) zmian sposobu wykonywania usługi w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów,
3) zmiany: nazwy, adresu, siedziby, zmian organizacyjnych Zamawiającego lub Wykonawcy,
4) zmiany stron w Umowie wynikających ze zmian organizacyjnych niezależnych od
Zamawiającego,
5) zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian, których nie można było
przewidzieć w momencie zawierania Umowy, w tym zmiany prawa skutkująca zmianą obciążeń
publicznoprawnych dla Wykonawcy, w wymiarze innym niż obowiązujący w dniu podpisania
niniejszej Umowy; 
6) zmiany osób odpowiedzialnych za koordynację Umowy, wskazanych w § 17;
7) cen usług nie będących usługami powszechnymi, związanymi ze zmianami:
a. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177) – wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, 
b. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na
rzecz Zamawiającego, jeżeli zmiany będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez
Wykonawcę, 
c. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.
poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
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lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby
wykonawców:
Kryteria oceny ofert, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców
zapraszanych do negocjacji ofert: 1) kryterium cenowe - cena brutto oferty, 2) kryterium
funkcjonalne: możliwość śledzenia rejestrowanych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym
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	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1)	zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym pozwala zamawiającemu na identyfikację podmiotu występującego w postępowaniu, a w szczególności ustalenie, czy podmiot występujący jako np. spółka handlowa jest wpisany do odpowiedniego rejestru. Chodzi przede wszystkim o Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), do którego powinny być wpisane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej i Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, które w świetle art. 7 pkt 30 ustawy Pzp, mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego są zwolnione z tego warunku. 2)	uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli jest on wpisany do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawierającego wykaz przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i Zagranicy. 3)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 4)	zdolności technicznej lub zawodowej: W okresie realizacji umowy wykonawca zobowiązany jest dysponować lub zapewnić dysponowanie zapleczem organizacyjno-technicznym, tj., co najmniej jedną stałą placówką pocztową w rozumieniu art. 3 p. 15 ustawy Prawo pocztowe, Zgodnie zaś z art. 3 pkt 15 Prawo pocztowe placówka pocztowa to jednostka organizacyjna operatora pocztowego lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych albo inne wyodrębnione i oznaczone przez operatora pocztowego miejsce, w którym można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym, w każdej gminie miejskiej i miejsko - wiejskiej oraz mieście na prawach powiatu na terytorium RP wg aktualnego na dzień ogłoszenia postępowania podziału administracyjnego kraju, w której będzie można odebrać przesyłkę pocztową opłaconą lub za pobraniem.   W przypadku gmin miejskich i miejsko - wiejskich oraz miast na prawach powiatu, które posiadają więcej niż 30 000 mieszkańców – wykonawca musi dysponować lub zapewnić sobie dysponowanie, co najmniej jednej placówki pocztowej na każde rozpoczęte 30 000 mieszkańców.  Każda z ww. placówek pocztowych musi być przystosowana do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, czyli osób poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego oraz posiadać oznakowane stanowiska obsługi osób niepełnosprawnych, a placówki te będą dostępne przynajmniej w dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa, przez min. 6 godzin dziennie.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-15 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-15 12:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-30
	8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
	8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
	8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:



