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INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW 
 

CZĘŚĆ I – INFORMACJE  OGÓLNE 
 
1. Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, tel. 071       

75-86-900, fax 071 75-86-922, www.ekosystem.wroc.pl e-mail: zamowienia@ekosys-
tem.wroc.pl, zwany dalej „Zamawiającym” ogłasza przetarg nieograniczony na 
świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego. 
Kody CPV:  
64.11.00.00-0 – Usługi pocztowe, 
64.11.20.00-4 – Usługi pocztowe dotyczące listów, 
64.11.30.00-1 – Usługi pocztowe dotyczące paczek. 
 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. 
 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
 
5. Ofertę należy złożyć do dnia 08.08.2013 r. do godz. 930 w siedzibie Zamawiają-

cego, Sekretariat, pok. nr 106, I piętro. 
 
6. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 08.08.2013 r. 

o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna (I piętro). Otwarcie ofert 
jest jawne. 

 
7. Dni i godziny urzędowania Ekosystem Sp. z o.o. – od poniedziałku do piątku w godzi-

nach 730 - 1530. 
 
8. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert. 
 
9. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Monika Cander, pokój 

nr 131 (I piętro).  
 
10. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo za-

mówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). 
 
11. Zamawiający dopuszcza, aby w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, za-

wiadomienia, wezwania oraz informacje przekazywane były tylko pisemnie i faksem. 
Każda ze stron (Zamawiający lub Wykonawca) na żądanie drugiej niezwłocznie po-
twierdza fakt ich otrzymania. 

 
12. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
 
14. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wy-

konawcy przekazują pisemnie lub faksem.  
 
15. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomie-

nia, wezwania oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocz-
nie potwierdza fakt ich otrzymania. Jeżeli wskazany sposób komunikacji nie będzie 
możliwy, Zamawiający będzie przesyłał w/w dokumenty pocztą na adres wskazany 
w ofercie lub piśmie. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentu przez 
Wykonawcę, Zamawiający przyjmuje domniemanie, że dokument wysłany faksem na 
numer wskazany przez Wykonawcę, został mu doręczony w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z jego treścią. 
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CZĘŚĆ II – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSO-
BU DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia, 

tj. wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ko-
munikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na 
świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym zgodnie z art. 6 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) w zakresie 
uprawniającym do wykonywania zamówienia. 

 
2. Zamawiający oceniając posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca 
złoży dokument opisany w pkt 9.4.2. w części IV, potwierdzający spełnianie wymogu 
podanego w pkt 1. 

 
3. W przypadku, gdy wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, wa-

runek opisany w pkt 1 musi spełniać dowolny wykonawca składający ofertę wspólną. 
 
4. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niepo-

siadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie. 
 
 

CZĘŚĆ III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług pocztowych na rzecz Zamawiającego. 
 
2. Zamówienie obejmuje świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, prze-

mieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentu-
alnych zwrotów, w obrocie krajowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

 
3. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się: 

1) Przesyłki listowe krajowe i zagraniczne (gabaryt A i B): 
a) przesyłka zwykła – przesyłka nierejestrowana niebędąca przesyłką najszybszej 

kategorii,  
b) przesyłka zwykła priorytetowa – przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii,  
c) przesyłka polecona – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, prze-

mieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem za-
wartości lub uszkodzeniem, 

d) przesyłka polecona priorytetowa – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką li-
stową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, 
ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem najszybszej kategorii, 

e) przesyłka polecona ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka 
przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, 

f) przesyłka polecona priorytetowa ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – 
przesyłka najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona 
za pokwitowaniem odbioru. 

Gabaryt A – to przesyłka o wymiarach: 
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 
90 mm x 140 mm, 
maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 
325 mm, wysokości 20 mm, szerokości 230 mm. 

Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach: 
minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 325 mm, 
wysokość 20 mm lub szerokość 230 mm, 
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maksimum – suma długości, szerokości i wysokości nie może być 
większa niż 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (dłu-
gość) nie może przekroczyć 600 mm. 

2) Paczki pocztowe krajowe (gabaryt A i B): 
a) paczka – paczka rejestrowana niebędąca paczką najszybszej kategorii,  
b) paczka priorytetowa – paczka rejestrowana najszybszej kategorii,  
c) paczka ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – paczka rejestrowana przy-

jęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, 
d) paczka priorytetowa ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – paczka reje-

strowana najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona 
za pokwitowaniem odbioru. 

Gabaryt A – to przesyłka o wymiarach:  
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 
90 mm x 140 mm,  
maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 
600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm.  

Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach:  
minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm 
lub długość 500 mm lub szerokość500 mm,  
maksimum – przesyłka o wymiarach: minimum jeśli choć jeden 
z wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokość 500 mm, wyso-
kość 300 mm. 

 
4. Czas trwania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2013 r. 
 
5. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 

w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 
 
 

CZĘŚĆ IV – SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warun-

ków zamówienia oraz poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

 
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (sam lub wspólnie z innym/innymi wykonawca-

mi). Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez wykonawcę. 

 
3. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim, na maszynie, kompu-

terze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). 
Oferta z załącznikami powinna być spięta w sposób uniemożliwiający jej dekompleta-
cję. 

 
4. Wszystkie zapisane strony oferty i załączników powinny być ponumerowane, ułożone 

w kolejności przedstawionej w Formularzu oferty i podpisane przez uprawnionego 
przedstawiciela lub uprawnionych przedstawicieli wykonawcy. Wszystkie miejsca, 
w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę lub osoby 
podpisujące ofertę.  

 
5. Informacje (poszczególne strony oferty i załączników), które wykonawca zastrzegł, że 

nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, ponieważ stanowią ta-
jemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), muszą po-
siadać adnotację „informacje zastrzeżone” Jeżeli oferta zawiera informacje zastrzeżo-
ne, to muszą być one spięte w oddzielnej teczce, w sposób umożliwiający oddzielenie 
jej od oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, które zostaną podane podczas 
otwarcia ofert. 
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6. Wykonawca zamieści ofertę z załącznikami w kopercie, która będzie zaadresowana na 
zamawiającego (adres podany w części I w pkt 1) oraz będzie oznaczona „oferta 
przetargowa – świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego”. Poza 
oznaczeniami podanymi powyżej, koperta musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, 
aby zamawiający mógł niezwłocznie zwrócić ofertę, która została złożona po terminie 
określonym w cz. I pkt 5 Instrukcji. 

 
7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert podanym w części I 

w pkt 5, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisem-
ne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o wprowa-
dzeniu zmian zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postano-
wieniami w części IV w pkt 6, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami 
„ZMIANA”. Powiadomienie o wycofaniu oferty wykonawca może przekazać pisemnie 
lub faksem i niezwłocznie potwierdzić pisemnie. 

 
8. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
 
8.1. Formularz oferty opracowany wg załącznika I. 
 
8.2. Pełnomocnictwo (w przypadku podmiotów występujących wspólnie - przygotowane 

zgodnie z pkt 16). 

8.3. Formularz cenowy wg załącznika nr II. 
 
9. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 
 
9.1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć: 
 
9.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr III. 

9.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia-
łalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 
9.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć: 
 
9.2.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację 
o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr IV. 

 
9.3. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć: 
 
9.3.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg za-

łącznika nr V. 
 
9.3.2. Dokument potwierdzający wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego 

przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności go-
spodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub 
zagranicznym zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe 
(Dz.U. poz. 1529) w zakresie uprawniającym do wykonywania zamówienia. 

9.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o któ-
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rych mowa w pkt 9.1.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
10. Formularz oferty oraz załączniki do formularza oferty powinny zostać wypełnione ści-

śle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę i podpisane przez 
osobę lub osoby upełnomocnione. 

 
11. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonaw-

cy wpisuje on „nie dotyczy”.  
 
12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mają-

cego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-
mieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożo-
nego dokumentu. 

 
13. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1.2., 9.2., 9.3.2., mogą być złożone w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę. 
Wszystkie kserokopie powinny być czytelne.  

 
14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku innych podmiotów, na zasoby których Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumen-
tów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane „za 
zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

 
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na ję-

zyk polski. 
 
16. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy ubiegający 

się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 
17. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana zgodnie z udzielonym pełnomocnic-

twem, a do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane i opieczętowane przez 
osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

18. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie: 
a) w nagłówkach załączników, tj. w miejscu „wykonawca i adres wykonawcy”, należy 

wpisać dane wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie z zaznacze-
niem pełnomocnika; 

b) formularz oferty musi zawierać wszystkie dane podmiotów składających ofertę 
wspólną. 

 
19. Oferta składana wspólnie przez wykonawców musi zawierać dokumenty i oświadcze-

nia wymienione w części IV: 
- w pkt 8.1., 8.2., 9.3.1. – od wykonawców łącznie, 
- w pkt 9.1.1., 9.1.2., 9.2. – od każdego wykonawcy. 
- w pkt 9.3.2. – od dowolnego wykonawcy. 

 
20. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną od-

powiedzialność za wykonanie umowy. 
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CZĘŚĆ V – SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ 
 
1. Wykonawca w Formularzu oferty poda cenę ofertową brutto za świadczenie usług 

objętych przedmiotem zamówienia obliczoną na podstawie załącznika nr II oraz staw-
kę podatku VAT.  

 
2. Cena ofertowa brutto – całkowite wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu za-

mówienia, wyliczona w Zestawieniu kosztów zadania w oparciu o: 
a) podane przez Wykonawcę ryczałtowe ceny jednostkowe brutto za poszczególne ro-

dzaje przesyłek,  
b) ilości poszczególnych rodzajów przesyłek. 

 
3. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę ofertową i nie może jej 

zmienić. Cena określona przez wykonawcę nie będzie podlegać negocjacji.  
 
4. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towa-

rów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.). 
 
5. W Formularzu cenowym należy podać wszystkie ceny, w PLN i z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie określa zasad, według których należy 
zaokrąglać wartości jednostkowe. 

 
6. Ceny jednostkowe powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia.  
 
7. Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności 

umowy i nie będą podlegały zmianom. 
 
 

CZĘŚĆ VI – WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ 
 
1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specy-

fikacji istotnych warunków zamówienia. zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie 
udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upły-
wa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

 
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpły-

nął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzie-
lonych wyjaśnieni, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 

 
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 1. 
 
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza na stronie in-
ternetowej – www.ekosystem.wroc.pl. 

 
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 
 
6. Przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfika-

cji istotnych warunków zamówienia.  
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Dokonana w ten sposób zmiana przekazana będzie niezwłocznie wszystkim wykonaw-
com, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamiesz-
czona będzie na stronie internetowej – www.ekosystem.wroc.pl. 

7. Wszystkie zapytania, wyjaśnienia i zmiany zamawiający i wykonawcy przekazują pi-
semnie lub faksem. 

8. Zapytania przekazane przez wykonawcę za pomocą telefaksu uważać się będzie za 
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i zo-
stanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

 
9. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień lub 

odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających formy pisemnej w po-
stępowaniu. 

 
 

CZĘŚĆ VII –  SPOSÓB OCENY OFERT I WYBORU OFERTY NAJKO-
RZYSTNIEJSZEJ 

 
1. Oceny ofert będzie dokonywać komisja przetargowa. 
 
2. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców, 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 
a) oczywiste omyłki pisarskie,  
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych do-

konanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaga-

nych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu lub pełnomocnictw albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty za-
wierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym termi-
nie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż 
w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wezwie także, w wy-
znaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 usta-
wy Pzp. 

 
6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

 
7. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

8. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, wymie-
nione w art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
a) jest niezgodna z ustawą, 
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z za-

strzeżeniem pkt 3.c), 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwal-

czaniu nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzie-

lenie zamówienia publicznego, 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
10. Wybór oferty najkorzystniejszej.  
 
10.1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, na 

podstawie jedynego kryterium ceny.  
 
10.2. Najwyższą ilość, tj. 10 punktów otrzyma oferta, w której zaproponowano najniż-

szą cenę ofertową brutto.  
 
10.3. Pozostałe oferty otrzymują punkty obliczone na podstawie wzoru: 

Px = Cmin x 10 / Cx 
 
gdzie: 
Px – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny, 
Cmin – cena ofertowa brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach, 
Cx – cena ofertowa brutto zawarta w ofercie „x”. 

 
11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawia-

domi wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punkta-
cję przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 

 
 

CZĘŚĆ VIII – WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
 
1. Strony zawrą umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia prze-
słania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zo-
stało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo 10 dni - jeżeli zo-
stało przesłane w inny sposób.  

 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upły-

wem terminów, o których mowa w pkt 1, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie 
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złożona tylko jedna oferta, lub nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie 
wykluczony żaden wykonawca. 

 
3. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem 

umowy zobowiązany jest do dostarczenia: 
a) kompletu dokumentów (zgodnie z umową) potwierdzających ubezpieczenie od od-

powiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie 
umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem 
i wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

b) umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie (w przypadku 
składania oferty wspólnej). 

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

w sprawie zamówienia publicznego lub nie dostarczył wymaganych dokumentów, za-
mawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez prze-
prowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważ-
nienia postępowania. 

 
 

CZĘŚĆ IX – POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 
1. Od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawia-

jącego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
(zwanej dalej „Izbą”). 

 
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

 
3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie. 

 
4. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czyn-

ność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 
 
5. Na czynności, o których mowa w pkt 4, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 

pkt 2. 
 
6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zama-

wiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane 
w inny sposób. 

 
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfi-

kacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszcze-
nia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej zamawiającego. 

 
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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9. Jeżeli zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy zawiadomienia 
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia, 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
 

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, 
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  

 
11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnika-

mi postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

 
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 
 
13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysłu-

guje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem Preze-
sa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocze-
śnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówie-

nia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). 


