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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych oraz paczek dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 221.000 euro

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz oferty
Załącznik nr 3 Oświadczenie
Załącznik nr 4 Formularz cenowy
Załącznik nr 5 Wykaz usług
Załącznik nr 6 Wykaz narzędzi
Załącznik nr 7 Wzór umowy
Załącznik nr 8 Klauzula informacyjna

Sporządziła: Monika Madej
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KARTA UZGODNIEŃ
do postępowania nr RSS/SZP/P-47/2019

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek dla
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
___________________________________________________________
Sporządzający SIWZ:
Monika Madej
(podpis)
Uzgadniam pod względem wymaganego
Zakresu zamówienia i warunków jego realizacji

------------------(Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych)

Uzgadniam i potwierdzam zabezpieczenie
środków finansowych

Dorota Ciekała
(Główny Księgowy)

Potwierdzam, że treść siwz jest zgodna
pod względem formalno–prawnym

Jolanta Lesisz
(Radca Prawny)

Potwierdzam, że warunki postępowania zostały
uzgodnione i zaakceptowane przez Komisję Przetargową
i są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych
Anna Swarczyńska
(Przewodniczący Komisji Przetargowej)

Zatwierdzam przedłożone dokumenty
i wyrażam zgodę na rozpoczęcie postępowania

p.o. Z-cy Dyrektora R.Sz.S. ds. Lecznictwa Andrzej Gajda
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiającym jest: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego
Adres:
ul. Lekarska 4, 26-610 Radom
Tel:
+48 48 361-52-83, 361-52-84
Fax:
+48 48 361-52-13
E-mail:
zampubl@rszs.regiony.pl
Adres strony internetowej: https://szpital.radom.pl/zamowienie/
NIP:
796-00-12-187
Nazwa banku i nr konta, na które Wykonawcy mogą wpłacać wadium: PEKAO SA I/O Radom
30 1240 1789 1111 0000 0777 0652
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej 221.000 euro.
2.2. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
2.3. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „Ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć
ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.2.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych oraz paczek dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
3.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej SIWZ „przedmiotem
zamówienia”.
3.3. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów,
64113000-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek,
64121200-2 Usługi dostarczania paczek
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
3.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy przez okres 3 lat.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Operator Pocztowy powinien być uprawniony do wykonywania
działalności pocztowej tzn. powinien posiadać stosowne zezwolenie Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z Prawem
pocztowym z dnia 23.11.2012r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2188 z późn. zm.) lub uprawnienia
równoważne.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia szczegółowych warunków
w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:

3

RSS/SZP/P-47/2019
I. Doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia
Warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym
okresie, wykonał lub wykonuje minimum jedną usługę pocztową w obrocie krajowym
i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych
oraz paczek w obiektach użyteczności publicznej* trwającą minimum dwanaście miesięcy,
potwierdzoną przez usługobiorców.

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
2019 r. poz. 1065) przez obiekt użyteczności publicznej rozumie się: budynek przeznaczony
na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego,
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług
pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny.
W przypadku gdy w wykazie zamówień przedstawionym przez wykonawcę rozliczenia między
wykonawcą a zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż
w złotych polskich, wykonawca (do celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości
wykonanych zamówień w innej walucie niż złoty polski na podstawie średniego kursu złotego
w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego
Banku Polskiego (http://www.nbp.pl) na dzień ogłoszenia. Jeżeli w tym dniu nie będzie
opublikowana tabela kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego, należy
przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
II. Potencjał techniczny
Warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że posiada potencjał techniczny
dysponując placówką, która będzie realizowała usługi pocztowe na terenie miasta Radomia.
Placówka powinna być czynna minimum 5 dni w tygodniu (w dni robocze) np. od 8.00-18.00.
5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
5.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są oni
zobowiązani do:
a) łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 5.1.2, litera c
b) każdy z wykonawców samodzielnie musi spełnić warunek określony w pkt. 5.1.1. i 5.9.
c) co najmniej jeden z wykonawców spełnił warunek określony w pkt. 5.1.2 a) z zastrzeżeniem
podziału obowiązków określonych w umowie regulującej współpracę wykonawców;
5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt.
5.1.2 lit. c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 5.4.
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
5.5.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni
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.
5.5.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
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5.5.3. 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.
5.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 5.4., nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w
terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 5.4.
5.7. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5, pkt. 1
ustawy PZP:
5.7.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 243
ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 498 ze zm.).
5.8. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
6.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:
6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku
nr 3 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w złożonym oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
6.1.2. pełnomocnictwo – w oryginale.
6.1.3. wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
6.1.4. potwierdzenie wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w formach
określonych w pkt. 8.4.2 – 8.4.5).
6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w pkt. 6.1.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1.
dotyczące podwykonawców.
6.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych 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 zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1. dotyczące tych podmiotów.
6.5. 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 następujących oświadczeń lub dokumentów:
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6.5.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu
na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:
a) 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;
b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. a) składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
c) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. b), zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone 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, wystawiony
nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości
co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6.5.2 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu
na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - według wzoru określonego
w załączniku nr 5 do SIWZ.
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami - według wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ.
c) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, tj. na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie
z Prawem pocztowym z dnia 23.11.2012r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2188 z późn. zm.).
6.5.3.
Wykaz
oświadczeń
lub
dokumentów,
składanych
przez
wykonawcę
w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp: nie dotyczy.
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6.6. Zasady udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
6.6.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są
do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pisemne pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
6.6.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
6.6.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę
wspólną, aby przed zawarciem umowy złożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę
podmiotów.
6.6.4. Przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający
rozumie również wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej.
6.7. Podwykonawcy:
6.7.1. Wykonawca zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych może
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez
wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile jest to wiadome (należy wskazać
w formularzu oferty pkt. 8).
6.8. Poleganie przez wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
6.8.1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,
czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają 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 usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6.8.2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.5.1.
6.9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.10. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz. U. z 2016, poz.
1126 ze zm.).
6.11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące 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 /t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 700 ze zm./. W tym celu

7

RSS/SZP/P-47/2019
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w złożonej ofercie jednoznacznie i wyczerpująco
źródła (adresu) bazy danych lub postępowania, w którym u Zamawiającego znajdują się
odpowiednie oświadczenia lub dokumenty.
6.12. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1.1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
7.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oferty,
umowy oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszej SIWZ Wykonawcy
przekazują wyłącznie w formie pisemnej.
7.2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tym że informacje przekazane
za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść
dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
7.3. Adres na jaki należy kierować wszelką korespondencję w sprawie postępowania to:
Radomski Szpital Specjalistyczny
Sekcja Zamówień Publicznych
26-610 Radom ul. Lekarska 4
Fax.: 48 361-52-13
zampubl@rszs.regiony.pl
7.4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
P. Anna Skwarczyńska – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych – tel. 48 361-52-83
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie Wadium.
8.2. Zamawiający określa wadium w wysokości: 3.951,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset
pięćdziesiąt jeden złotych zero groszy).
8.3. Wadium musi być wniesione do dnia 06.12.2019r. do godz. 10:00.
8.4. Wadium można wnieść w następujących formach, w:
8.4.1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S. A. I o/Radom 30
1240 1789 1111 0000 0777 0652
8.4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
8.4.3. gwarancjach bankowych,
8.4.4.gwarancjach ubezpieczeniowych,
8.4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
8.5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem Wykonawca dołącza do oferty
kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu
należy wpisać „Wadium – P-47/2019”.
8.6. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej o jego wniesieniu w terminie
decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
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8.7. W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w pkt. 8.4.2-8.4.5 wymagane
jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.
Dokumenty te muszą być ważne przez cały okres związania Wykonawcy złożoną przez niego
ofertą. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
8.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określone są w ustawie Prawo zamówień
publicznych art. 46 ustawy pzp.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10.3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
10.4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę
podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa
na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie
wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone
do oferty i musi być złożone w oryginale.
10.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na
ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem
na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10.6. Oświadczenia Wykonawców, czy podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty
inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie
za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
10.7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem pkt. 10.4. zdanie
4.
10.8. Wymaga się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona była podpisana lub
parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde
przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, ect. powinny
być datowane i parafowane przez Wykonawcę.
10.9. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści
oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
10.10. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do, których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji /t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010/” i dołączone do oferty, wymaga się aby były
trwale, ale oddzielnie spięte. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
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przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy (należy
wskazać w formularzu oferty pkt. 6). W sytuacji gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie
informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, są jawne na podstawie przepisów
ustawy prawo zamówień publicznych lub gdy wykonawca nie wykaże, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały udostępnieniu
na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone informacje.
10.11. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje
alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
10.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.13. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
11.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie oraz umieści taką informację
na własnej stronie internetowej (https://szpital.radom.pl/zamowienie/), pod warunkiem, że
pytanie wpłynie do Zamawiającego, nie później niż: do końca dnia w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 02.12.2019 r.
11.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień, niezwłocznie jednak nie później niż:
 na 2 dni przed upływem terminu składania ofert
11.3. Pytania należy kierować na adres: Radomski Szpital Specjalistyczny Sekcja Zamówień
Publicznych 26-610 Radom ul. Lekarska 4 Fax.: 48 361-52-13 zampubl@rszs.regiony.pl
11.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
11.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
11.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
11.7. Jeżeli zmiana SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieści ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
11.8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas
na wprowadzanie zmian w ofertach i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano
SIWZ oraz na stronie internetowej: (https://szpital.radom.pl/zamowienie/).
11.9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
z zapytaniem o którym mowa w pkt. 11.1.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
12.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu
oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia
formularza cenowego wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.
12.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, określa cenę ofertową tak, aby ująć w niej wszelkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie oferty należy również uwzględnić podatek
od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem
akcyzowym z uwzględnieniem pkt. 12.6 SIWZ.
12.3. Cena oferty ogółem winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.

10

RSS/SZP/P-47/2019
12.4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
12.5. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. ustawy
o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).
12.6. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku (należy wskazać w formularzu oferty w pkt. 9).
12.7. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między stronami w walutach obcych.
13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
13.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego Radomski Szpital Specjalistyczny
przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu w pok. 309A /Sekcja Zamówień Publicznych/, III piętro
w terminie do 06.12.2019 r. godz. 10:00.
13.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego, Sekcja Zamówień Publicznych 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 oraz opisane
„P- 47/2019 Oferta na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek dla
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Nie otwierać przed dniem 06.12.2019 r. godz.
10:30”.
13.3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
13.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, do złożonej
oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
13.5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
14.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Radomski Szpital Specjalistyczny
ul. Lekarska 4 w Radomiu, w pok. nr 411 /Sala Konferencyjna/ IV piętro w dniu 06.12.2019 r.
o godz. 10:30.
14.2. Otwarcie ofert jest jawne.
14.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14.4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
14.5.
Niezwłocznie
po
otwarciu
ofert
Zamawiający
zamieści
na
stronie
https://szpital.radom.pl/zamowienie/ informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
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c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
15. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
wagą:
L.p.
Kryterium oceny ofert
Waga kryterium
1.
Cena
100%
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów otrzyma maksymalną ilość
punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie odpowiednio
mniejsza ilość punktów.
15.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według
następujących zasad:
15.2.1. OCENA OFERT W KRYTERIUM „CENA”:
a) OCENA OFERT W KRYTERIUM „CENA”:
Wartość punktowa= Cmin / C of x W x 100
C min - najniższa cena brutto z ofert podlegających ocenie
C of - cena brutto oferty badanej
W - Waga ocenianego kryterium
UWAGA: Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena oferty brutto (w zł)
podana w pkt. 1 formularza oferty.
W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać max. 100 punktów.
15.3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
15.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą ilość punktów w w/w kryteriach oceny ofert.
16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
16.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
16.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców (z wyłączeniem przypadków gdy umowa została
załączona do oferty).
16.3. Przed przystąpieniem do podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany
do uzupełnienia w formie kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez
Wykonawcę n/w dokumentów:
1. pod rygorem nie przystąpienia do zawarcia umowy przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy, Wykonawca złoży oświadczenie o osiągnięciu przez osoby skierowane
do realizacji usługi (pracowników) wynagrodzenia równego, bądź wyższego od płacy
minimalnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2177). W przypadku zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia zgodnie z w/w ustawą w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest
zobowiązany do ponownego złożenia oświadczenia o osiąganiu bądź nie osiąganiu przez
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osoby skierowane do realizacji usługi (pracownika) wynagrodzenia równego, bądź wyższego
od wynagrodzenia minimalnego zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę. W przypadku złożenia oświadczenia, iż osoby wskazane do realizacji usługi nie
osiągają minimalnego wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowiązany (pod rygorem
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy) do przedstawienia
dokumentów określonych w § 10, ust. 5, pkt. 1, ppkt. b.2 i b.3, ppkt. d2, 4) i d.5 wzoru umowy.
16.4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
16.5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM
UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
17.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
17.2. Wszelkie postanowienia umowy wraz z dopuszczalnymi zmianami umowy w sprawie
zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Odwołanie
18.1 Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
18.2 Zgodnie z art. 180 ust. 1 i ust. 2 Prawo zamówień Publicznych odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
18.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
18.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
18.6. 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 na podstawie art. 180 ust.2. ustawy Pzp.
18.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności.
18.8. Na czynności, o których mowa w pkt. 18.7 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem
art. 180 ust.2. ustawy Pzp
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18.9. Odwołanie wnosi się :
 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób
18.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postępowań specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
18.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 18.9 i 18.10 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;
18.12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert.
18.13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Skarga do sądu
18.14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
18.15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego.
18.16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
19. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
19.1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
19.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.
19.3. Zasada jawności, o której mowa w ust. 19.2. ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9, ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
19.4. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy
wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do
protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach
do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia
2016/679.”;
19.5. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
19.6.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 informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje
sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
19.7.Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub
załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować
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lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu
treści złożonych ofert.
19.8.Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku
prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty w
terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo w dniu przekazania informacji
o unieważnieniu postępowania.
19.9. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek dla Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego
1.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych
oraz paczek w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr Tytusa Chałubińskiego ul.
Lekarska 4 w Radomiu, w okresie od daty zawarcia umowy przez okres 3 lat.
2. Usługi Pocztowe, będące przedmiotem niniejszego zamówienia, muszą być realizowane
zgodnie z następującymi przepisami:
a) ustawą z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe,
b) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r.
w sprawie wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego,
c) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013r.
w sprawie reklamacji usługi pocztowej.
3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki
listowe (Format S,M, L) o wadze do 2000 g oraz paczki pocztowe (gabaryt A,B)
o wadze do 10 kg.
4. Przez przesyłki listowe (Format S, M, L) o wadze do 2000 g rozumie się:
a) listy zwykłe krajowe (ekonomiczne +priorytety),
b) listy polecone krajowe (ekonomiczne +priorytety),
c) listy polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ekonomiczne +priorytety),
Przez przesyłki listowe zagraniczne o wadze do 2000 g rozumie się
- listy zagraniczne zwykłe (ekonomiczne +priorytety),
- listy polecone zagraniczne priorytetowe.
Format S to przesyłka o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość
230mm, szerokość 160 mm,
Format M to przesyłka o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm
maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość
325mm, szerokość 230 mm,
Format L to przesyłka o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm
maksimum – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych
wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.
5. Przez paczki pocztowe ( gabaryt A,B ) o wadze do 10 000g rozumie się:
a) paczki zwykłe krajowe,
b) paczki priorytetowe krajowe.
Gabaryt A to przesyłki o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140mm,
maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długości 600mm, szerokości
500mm,wysokości 300 mm
Gabaryt B to przesyłki o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140mm,
maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż
długość – 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.
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Lp

Rodzaj przesyłek

Format

Ilość
przesyłek

PRZESYŁKI KRAJOWE
1

Przesyłki listowe zwykłe Format S
nierejestrowane

26 000

Format M

270

Format L
2

Przesyłki listowe
zwykłe
nierejestrowane
priorytetowe

70

Format S

2920

Format M

340

Format L
3

4

5

Przesyłki listowe
zwykłe
nierejestrowane
ekonomiczne

Format L

Przesyłki listowe
zwykłe
nierejestrowane
priorytetowe

Format L

Przesyłki polecone
ekonomiczne
rejestrowane

Format S

80

220

350

3790

Format M

140

Format L
6

Przesyłki polecone
priorytetowe
rejestrowane

260

Format S

1470

Format M

110

Format L
7

Przesyłki polecone
rejestrowane ze
zwrotnym
potwierdzeniem
odbioru(ZPO)

500

Format S

3740

Format M

75

Format L

45
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9

Zwroty przesyłki
poleconej
ekonomicznej
rejestrowanej

Format S

29

Format M

7

Format L
10 Zwroty przesyłek
poleconych
priorytetowych
rejestrowanych

2

Format S

7

Format M

1

Format L
11 Zwrot przesyłki
poleconej
rejestrowanej ze
zwrotnym
potwierdzeniem
odbioru (ZPO)

1

Format S

115

Format M

2

Format L

1

PRZESYŁKI ZAGRANICZNE
EUROPA
1

Przesyłki listowe zwykłe
nierejestrowane
zagraniczne Strefa A

Do 50g

35

Od 50 do 100
Od 100 do 350
Od 350 do 500
Od 500 do 1000
Od 1000 do
2000

2

Przesyłki listowe
priorytetowe
nierejestrowane
zagraniczne Strefa A

Do 50g

14
9
9
8
15
18

Od 50 do 100
Od 100 do 350
Od 350 do 500
Od 500 do 1000

18
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11
9
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Od 1000 do
2000
3 Przesyłki listowe
rejestrowane
zagraniczne Strefa A

Do 50g

4
23

Od 50 do 100
Od 100 do 350
Od 350 do 500
Od 500 do 1000

4 Przesyłki listowe
Do 50g
rejestrowane
zagraniczne Strefa A ze
Od 1000 do
zwrotnym potwierdzeniem
2000
odbioru
5 Zwrot przesyłki
Do 50g
rejestrowanej zagranicznej
Europa
Od 1000 do
2000

14
16
9
8

70
6

2
2

PACZKI KRAJOWE
1

Paczka rejestrowana
ekonomiczna Gabaryt A

Do 1 kg

13

Do 5 kg

13

Do 10 kg
2

Paczka rejestrowana
priorytetowa Gabaryt A

36

Do 1 kg

13

Do 5 kg

13

Do 10 -15kg
3

Potwierdzenie odbioru do
paczek pocztowych

36
72

6. Miejscem nadania przesyłek ( wraz ze stosowną dokumentacją potwierdzającą ich ilość i
rodzaj) będą placówki Wykonawcy oddalone maksymalnie do 2,0 km od siedziby
Zamawiającego.
7. Nadanie przygotowanych do wysłania przesyłek będzie każdorazowo udokumentowany
przez Wykonawcę poprzez przystawienie pieczęci, opatrzenie podpisem i datą w:
a) książce nadawczej (dla przesyłek poleconych),
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b) zestawieniu ilościowym przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych (dla
przesyłek zwykłych),
c) potwierdzeniu odbioru paczki pocztowej.
8. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce nazwy
odbiorcy wraz z jego adresem(podanym jednocześnie w pocztowej książce nadawczej dla
przesyłek rejestrowanych), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet, ze
zwrotnym potwierdzeniem odbioru)oraz umieszczenia nadruku (pieczątki)określającej pełną
nazwę i adres Zamawiającego na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki.
9. Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania przesyłek oraz sporządzania
zestawień dla przesyłek nie rejestrowanych i rejestrowanych.
10.Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez
co należy rozumieć:
a) dla przesyłek rejestrowanych- wpisanie każdej przesyłki pocztowej do książki
nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla
Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego
potwierdzenie nadania danej partii przesyłek,
b) dla przesyłek nie rejestrowanych- zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych
kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z
których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia
stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenia nadania danej partii przesyłek.
11.Zamawiający jest odpowiedzialny za nadanie przesyłek listowych i paczek w stanie
umożliwiającym Wykonawcy doręczenie danej przesyłki bez ubytku i uszkodzenia do miejsca
zgodnego z adresem przeznaczenia.
12.Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio
zabezpieczona, zgodnie z wymaganiami Wykonawcy w tym zakresie. Opakowanie paczki
powinno stanowić zabezpieczenie przed dostępem do zawartości oraz uniemożliwia
uszkodzenie przesyłki w czasie przemieszczania.
13.W przypadku, gdy przesyłki listowe oraz paczki wymagać będą specjalnego, odrębnego
oznakowania lub opakowania właściwego dla danego Wykonawcy, wówczas Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do tego celu.
14.Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić Wykonawcy
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013r. w
sprawie reklamacji usługi pocztowej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 474).
15.Wykonawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata
potwierdzenie odbioru, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki nie później jednak niż
w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia.
16. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania przesyłek zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
................................................................................................................................................................................................
Adres*..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Tel.*: ....................................................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej*.....................................................................................................................................
Regon*................................................................................................................................................................................
NIP *:....................................................................................................................................................................................
Nr
fax.*,
na
który
Zamawiający
może
przesyłać
korespondencję:
................................................................................................................................................................................................
(* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika)

Radomski Szpital Specjalistyczny
im. dr. Tytusa Chałubińskiego
ul. Lekarska 4
26 – 610 Radom
W odpowiedzi na ogłoszenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa
Chałubińskiego w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 221 000 euro na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek dla
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że
akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ:
za cenę: ……………..…………..……………… zł brutto,
(słownie:…………………...................................................................................................) w tym stawka podatku
VAT ….......%, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru naszej oferty.
3. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy przez
okres 3 lat.
4. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych
w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ.
6. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach NR od ....... do ....... informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. /jeżeli dotyczy/.
7. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
8. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/ przy udziale podwykonawców*
l.p.
Wykaz części Zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom i firmy podwykonawców
1
..
….
9. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie / nie będzie *
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie
ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę ( rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
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lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania………………………………………………………………...., oraz
wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku…………………………………………………………………………..

Uwaga: Brak skreśleń w pkt. 9 oznacza, że wybór oferty wykonawcy składającego ofertę
nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
10. Wadium zostało wniesione w formie __________________________________. Zwrotu
wadium należy dokonać na konto __________________________________ (jeżeli
dotyczy).
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
(Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca skreśla
pkt. 11 formularza oferty).
12. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną w zakresie RODO
zamieszczoną jako załącznik nr 8 do SIWZ.
13. Wykonawca jest małym / średnim/ dużym przedsiębiorcą*
14. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).
15. Oferta niniejsza zawiera ......................... kolejno ponumerowanych stron
16. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:
1. …………………………………………… tel. ……………………………… e-mail ………..………………..……………….
2. …………………………………………… tel. ……………………………… e-mail …………..………………..…………….
Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:
1) ................................................................................................
2) ................................................................................................
3) ................................................................................................
.................................................... dnia ...................... r.
…........................................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. P-47/2019 (nazwa
postępowania), na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek dla
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, prowadzonego przez Radomski Szpital
Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp .

z

postępowania

na

podstawie

z

postępowania

na

podstawie

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

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
że
następujący/e
……………………………………………………………………..….……

podmiot/y,

będący/e

podwykonawcą/ami:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
…………….………………….…. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………

(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że 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.

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

(podpis)
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Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania
i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego,
P-47/2019 (nazwa postępowania), prowadzonego przez Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr.
Tytusa Chałubińskiego, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym
zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać
podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że 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.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
FORMULARZ CENOWY
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych oraz paczek dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
Lp

Rodzaj przesyłek

1.

2.

Format

3.

Ilość
przesyłek
na okres 3 lat
(ilość sztuk)
4.

Cena jednostkowa brutto
za 1 szt.
5.

PRZESYŁKI KRAJOWE
1

2

3

4

5

6

Przesyłki listowe zwykłe S
nierejestrowane
M
L
Przesyłki listowe zwykłe S
nierejestrowane
priorytetowe
M
L
Przesyłki listowe zwykłe L
nierejestrowane
ekonomiczne
Przesyłki listowe zwykłe L
nierejestrowane
priorytetowe
Przesyłki polecone
S
ekonomiczne
rejestrowane
M
Przesyłki polecone
L
ekonomiczne
rejestrowane

26 000
270
70

2920
340
80

220

350

3790
140
260

26

Stawka
podatku
VAT
6.

Wartość oferowana brutto
7.
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7

8

9

10

11

Przesyłki polecone
priorytetowe
rejestrowane

Przesyłki polecone
rejestrowane ze
zwrotnym
potwierdzeniem
odbioru(ZPO)
Zwroty przesyłki
poleconej ekonomicznej
rejestrowanej

Zwroty przesyłek
poleconych
priorytetowych
rejestrowanych

Zwrot przesyłki
poleconej rejestrowanej
ze zwrotnym
potwierdzeniem
odbioru (ZPO)

S

1470

M
L
S

110
500

M
L
S

M
L
S

M
L
S

3740
75
45

29
7
2

7
2
1

115

PRZESYŁKI ZAGRANICZNE EUROPA
1

Przesyłki listowe zwykłe Do 50g
nierejestrowane
Od 50 do 100
zagraniczne Strefa A
Od 100 do 350
Od 350 do 500

35
14
9
9
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2

3

4

5

Przesyłki listowe
priorytetowe
nierejestrowane
zagraniczne Strefa A

Przesyłki listowe
rejestrowane
zagraniczne Strefa A

Przesyłki listowe
rejestrowane
zagraniczne Strefa A ze
zwrotnym
potwierdzeniem odbioru

Zwrot przesyłki
zagranicznej Europa

Od 500 do
1000
Od 1000 do
2000
Do 50g

8
15
18

Od 50 do 100
Od 100 do 350
Od 350 do 500
Od 500 do
1000
Od 1000 do
2000
Do 50g
Od 50 do 100
Od 100 do 350
Od 350 do 500
Od 500 do
1000
Do 50g

29
11
9
7
4
23
14
16
9
8

70
Od 1000 do
2000
Do 50g

6
2

Od 1000 do
2000

2

PACZKI KRAJOWE
1

Paczka rejestrowana

Do 1 kg

13
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ekonomiczna Gabaryt A

2

Paczka rejestrowana
priorytetowa Gabaryt A

Do 5 kg
Do 10 kg
Do 1 kg
Do 5 kg
Do 10 kg

3

Potwierdzenie odbioru
do paczek pocztowych

13
36
13
13
36
72
RAZEM

UWAGA: Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w składanej ofercie zgodnie z w/w formularzem cenowym. Należy podać
cenę jednostkową brutto w PLN za szt. oraz przeliczyć oferowaną wartość brutto, która stanowi: iloczyn ilości przesyłek na okres 3 lat (kol. 4) i ceny
jednostkowej brutto w PLN za szt. (kol. 5). Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za szt. (kol. 5) oraz oferowana
wartość brutto (kol. Nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami
matematycznymi.

............................................... dnia ...................... r.

…………………....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie
Dotyczy postępowania nr P-47/2019 na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych oraz paczek dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
Ja niżej podpisany
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy/adres wykonawcy)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy -w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum jedną usługę
pocztową w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania
i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek w obiektach użyteczności publicznej*
trwającą minimum dwanaście miesięcy, potwierdzoną przez usługobiorców.
* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1065) przez
obiekt użyteczności publicznej rozumie się: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki
zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki,
sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym
śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny.
Czas realizacji (od
dzień-miesiąc-rok
do
Odbiorca usługi
Wartość
dzień-miesiąc-rok)
lp.
(nazwa i adres
Przedmiot usługi
usługi
zamawiającego)
Początek
Koniec
1.
2.

W celu potwierdzenia, że usługi wskazane w tabeli w poz. ……… zostały wykonane należycie
załączamy do oferty następujące dowody:
1. ……………………………. Załącznik nr ……… do oferty
2. ……………………………. Załącznik nr ……… do oferty
Tabelę należy dostosować do liczby wykonanych usług.
................................................. dnia ...................... r.

............................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

30

RSS/SZP/P-47/2019
Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami.
Dotyczy postępowania nr P-47/2019 na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych oraz paczek dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

L.p.

Informacje o podstawie
do dysponowania
zasobami

Placówka pocztowa
(dokładny adres)

1.
2.
3.

................................................. dnia ...................... r.
............................................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA – WZÓR
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych oraz paczek dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
Zawarta w dniu …………………………… pomiędzy:
Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu przy ulicy
Lekarskiej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000031259,
reprezentowanym przez:
Marka Pacynę - Dyrektora
(zwanym dalej „Zamawiającym”)
a firmą ……………. z siedzibą w …………… przy ul. ……….. wpisaną do ……………………………….. pod nr
………………., reprezentowaną przez :
1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
(zwaną dalej “Wykonawcą”)
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na podst. art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
o następującej treści:

1.

2.

3.
4.

5.

§ 1.
Przedmiot umowy
Przedmiot umowy, okres obowiązywania
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych oraz paczek w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr Tytusa
Chałubińskiego ul. Lekarska 4 w Radomiu.
Usługi Pocztowe, będące przedmiotem niniejszego zamówienia, muszą być realizowane
zgodnie z następującymi przepisami:
a) ustawą z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2188 z późn.
zm.)
b) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r.
w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora
wyznaczonego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 545 ze zm.)
c) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013r.
w sprawie reklamacji usługi pocztowej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 474)
d) międzynarodowymi przepisami pocztowymi, tj. Dyrektywą 97/67/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 15.12.1997 w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku
wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług Dz. Urz.
WE L15 z 21.01.1998 r.
Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe
(Format S, M, L) o wadze do 2000 g oraz paczki pocztowe (gabaryt A, B) o wadze do 10 kg.
Przez przesyłki listowe (Format S, M, L) o wadze do 2000 g rozumie się:
a. listy zwykłe krajowe (ekonomiczne +priorytety),
b. listy polecone krajowe (ekonomiczne +priorytety),
c. listy polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ekonomiczne
+priorytety),
Przez przesyłki listowe zagraniczne o wadze do 2000g rozumie się:
a) listy zagraniczne zwykłe (ekonomiczne +priorytety),
b) listy polecone zagraniczne priorytetowe.
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Format S to przesyłka o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość
230mm, szerokość 160 mm,
Format M to przesyłka o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm
maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość
325mm, szerokość 230 mm,
Format L to przesyłka o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm
maksimum – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych
wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.
6. Przez paczki pocztowe (gabaryt A, B) o wadze do 10 000g rozumie się:
a) paczki zwykłe krajowe,
b) paczki priorytetowe krajowe
c) Gabaryt A to przesyłki o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140mm,
maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długości 600mm, szerokości
500mm,wysokości 300 mm.
d) Gabaryt B to przesyłki o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140mm,
maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż
długość – 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.
7. Szczegółowe zestawienie przesyłek znajduje się formularzu cenowym stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy.
8. Nie zamówienie usługi w danym miesiącu nie jest w żadnym wypadku odstąpieniem
od umowy w całości lub w części.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania przedmiotu umowy do
wysokości 30% wartości określonej w umowie. Niewykorzystanie przedmiotu umowy
przez Zamawiającego na powyższych zasadach nie będzie traktowane jako nienależyte
wykonanie umowy. Z powyższego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy jakiekolwiek
roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.
10. Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych pozycji uzależniony będzie od
aktualnych potrzeb wynikających z działalności zamawiającego.
11. Termin realizacji umowy – od daty zawarcia umowy przez okres 3 lat.
12. Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia i wybrana
oferta.
§2
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik
Sekretariatu i Kancelarii, nr tel. 48 361-51-42.
2. Do kontaktów ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji umowy upoważnia się:
………………………………..………….. nr telefonu: ……………………………………..………………………
§3
Obowiązki wykonawcy
1. Wykonawca musi świadczyć usługi na terenie całego kraju i za granicą.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przesyłek i paczek do każdego wskazanego
przez Zamawiającego adresu w Polsce i za granicami kraju.
3. Wykonawca potwierdza odbiór przesyłek przeznaczonych do wysyłki pieczęcią, podpisem,
datą na kopii zestawień.
4. Przesyłki będą nadane przez Wykonawcę w dniu ich dostarczenia przez Zamawiającego.
W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń w stosunku do już odebranych przesyłek (np.
nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego adresu, niezgodność wpisów w dokumentach
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nadawczych z wpisami na przesyłkach, brak znaków opłaty itd.). Wykonawca bez zbędnej
zwłoki wyjaśni je z Zamawiającym. Brak możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń, o których
mowa powyżej lub brak możliwości ich usunięcia w dniu odbioru przesyłek od
Zamawiającego powoduje, iż nadanie przesyłek przez Wykonawcę nastąpi w dniu
następnym lub ich całkowitym usunięciu przez Zamawiającego.
5. Wykonawca będzie korzystał z zawiadomień adresata o pozostawieniu przesyłki (awizo).
6. W sytuacji nie dostarczenia przesyłki awizo Wykonawca zobowiązany będzie przekazać
przesyłkę do siedziby Zamawiającego.
7. Wszelkie druki służące do oznaczenia przesyłek objętych przedmiotem zamówienia muszą
być zapewnione przez Wykonawcę.
8. W przypadku, gdy przesyłki listowe oraz paczki wymagać będą specjalnego, odrębnego
oznakowania lub opakowania właściwego dla danego Wykonawcy, wówczas Wykonawca
jest zobowiązany dostarczyć we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do tego
celu.
9. Wykonawca będzie obciążony kosztami realizacji zamówienia, jeśli przesyłki przygotowane
do nadania nie zostaną wysłane w wyznaczonym dniu i czasie, a Zamawiający zleci usługę
innemu operatorowi.
10. Miejscem nadania przesyłek (wraz ze stosowną dokumentacją potwierdzającą ich ilość
i rodzaj) będą placówki Wykonawcy oddalone maksymalnie do 2,0 km od siedziby
Zamawiającego.
11. Nadanie przygotowanych do wysłania przesyłek będzie każdorazowo udokumentowane
przez Wykonawcę poprzez przystawienie pieczęci, opatrzenie podpisem i datą w:
a) książce nadawczej (dla przesyłek poleconych),
b) zestawieniu ilościowym przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych
(dla przesyłek zwykłych),
c) potwierdzeniu odbioru paczki pocztowej.
12. Wykonawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata
potwierdzenie odbioru niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki nie później jednak
niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia (dotyczy przesyłek za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, paczek).
§4
Obowiązki Zamawiającego
1. Przesyłki przeznaczone do nadania Zamawiający będzie dostarczał we własnym zakresie
do siedziby Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce nazwy
odbiorcy wraz z jego adresem (podanym jednocześnie w pocztowej książce nadawczej dla
przesyłek rejestrowanych), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet,
ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) oraz umieszczenia nadruku (pieczątki) określającej
pełną nazwę i adres Zamawiającego na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki.
3. Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania przesyłek oraz sporządzania
zestawień dla przesyłek nie rejestrowanych i rejestrowanych.
4. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez
co należy rozumieć:
a) dla przesyłek rejestrowanych- wpisanie każdej przesyłki pocztowej do książki
nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla
Wykonawcy w
celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla
Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek,
b) dla przesyłek nie rejestrowanych- zestawienie ilościowe przesyłek wg
poszczególnych
kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych
w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy
w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego
potwierdzenia nadania danej partii przesyłek.
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5. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadanie przesyłek listowych i paczek w stanie
umożliwiającym Wykonawcy doręczenie danej przesyłki bez ubytku i uszkodzenia
do miejsca zgodnego z adresem przeznaczenia.
6. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio
zabezpieczona, zgodnie z wymaganiami Wykonawcy w tym zakresie. Opakowanie paczki
powinno stanowić zabezpieczenie przed dostępem do zawartości oraz uniemożliwia
uszkodzenie przesyłki w czasie przemieszczania.
7. Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić Wykonawcy zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie
reklamacji usługi pocztowej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 474).
§5
Wartość umowy,
1. Wartość umowy opiewa na kwotę ……………………… zł brutto (słownie ……………….).
2. Należność za wykonanie umowy będzie obliczana na podstawie faktycznie wykonanych
przesyłek według cen jednostkowych brutto określonych w formularzu cenowym
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
3. Ceny jednostkowe brutto określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do umowy, będą niezmiennie obowiązywały przez cały okres trwania umowy
z zastrzeżeniem §10 ust. 5 pkt. 1) lit. a), b) niniejszej umowy.
4. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy (oprócz miesiąca w którym
rozpocznie się realizacja umowy lub się zakończy).
5. Podstawą wystawienia faktury lub rachunku będzie zestawienie określające rodzaj, wagę,
gabaryt i ilość faktycznie nadanych przesyłek i usługa zwrot potwierdzone przez
Zamawiającego
6. Zapłata ceny za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
………………………………………………………………………….. Numer konta musi znajdować się w wykazie
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych
i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Ministerstwo finansów.
7. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem, w terminie 60 dni
od daty wystawienia faktury lub rachunku przez Wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty
uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §5 ust. 7 przez
Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.
9. Wszelkie płatności będą dokonywanie w złotych polskich.
§ 6.
Podwykonawcy (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawca zleca pod warunkiem, że termin zakończenia przedmiotu umowy i cena
umowna przedstawiona w ofercie nie ulegają zmianie, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia i ofertą, część usług objętych umową Podwykonawcy:
1)Firmie…………………. z siedzibą ………. NIP ………………, nr konta bankowego ………………………………………,
w zakresie ……………………………………………………………………………
2. Zlecenie podwykonania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy.
3. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, którzy nie są
wymienieni w niniejszej umowie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na
piśmie.
4. Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada odpowiednie uprawnienia w takim
zakresie, aby wykonać prawidłowo zamówienie objęte umową.
5. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień
umowy.
6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania
swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność wraz z gwarancją za prace, które
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wykonuje przy pomocy podwykonawcy, elementy umowy, w tym w szczególności zakres
prac, termin wykonania oraz wynagrodzenie.
7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcom w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcom.
9. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego
podwykonawcom uznany będzie brak przedłożenia dowodów zapłaty podwykonawcom.
10. W przypadku występowania płatności, do których uprawnieni są Podwykonawcy,
Wykonawca w terminie 7 dni od daty wystawienia własnej faktury lub rachunku
przedłoży Zamawiającemu dowód zapłaty należności na rzecz Podwykonawców z tytułu
prac objętych w fakturze lub rachunku Wykonawcy.
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10,
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy
12. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy konieczność
zapłaty bezpośredniego wynagrodzenia podwykonawcom zaistnieje przynajmniej 3 razy
lub gdy suma wypłaconych przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom
wynagrodzeń przekroczy 5% wartości umowy.
13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane
przez Podwykonawcę.
§ 7.
Zmiana wierzyciela
Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, pod
rygorem, że czynność ta będzie nieważna zgodnie z art. 54, ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011
r. o działalności leczniczej /t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2190 ze zm./.
§ 8.
Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w §3 ust. 4 umowy,
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto zleconych
a nienadanych przesyłek za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w §3 ust. 12 umowy,
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto przesyłek, których
potwierdzenie doręczenia zostało opóźnione za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę
umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 9.
Rozstrzyganie sporów
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1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia
wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z Umowy lub pozostających
w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie
są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór
rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 10.
Prawo właściwe, język, zmiany umowy
1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące
kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami –
Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy Prawo Pocztowe.
2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzą okoliczności
wymienione w art. 144 ustawy prawo zamówień Publicznych.
5. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany do umowy:
1) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w n/w przypadkach
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wprowadzonej
przepisami prawa - może się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu
prawnego, w takim przypadku zmieni się wartość stawki podatku VAT i ceny
brutto, cena netto pozostanie bez zmian (nie dotyczy sytuacji gdy obowiązek
zapłaty podatku leży po stronie Zamawiającego)
b) W przypadku zmiany 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,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie adekwatnej zmianie, w oparciu
o następujące zasady:
b.1) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia
b.2) Wykonawca złoży kalkulację kosztów obejmującą co najmniej wykaz osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie z wykazaną wysokością zmiany minimalnego
wynagrodzenia za pracę tych osób i związanych z tym danin publicznoprawnych lub
zmiany ich składek na ubezpieczenia społeczne bądź ubezpieczenie zdrowotne, będących
konsekwencją zmian ww. stanu prawnego, łączną kwotę zmiany wynagrodzenia
należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami, mającymi wpływ na koszty wykonania
zamówienia.
b.3) Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dowodów potwierdzających
adekwatność wysokości proponowanej zmiany wynagrodzenia do zmian ww. stanu
prawnego oraz wpływ zmian tego stanu prawnego na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę. Niedostarczenie ich przez Wykonawcę uważane będzie za odstąpienie
od żądania podwyższenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
b.4) Wynagrodzenie w zmienionej wysokości należne będzie od dnia złożenia informacji
o których mowa w §13 ust. 5 pkt. 1, ppkt. b.2 i b.3, ale nie wcześniej niż od dnia
powstania zmiany kosztów wykonania zamówienia z ww. przyczyn określonych w art.
142 ust. 5 pkt 2 i pkt. 3 P.z.p.
c) W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie
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społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie adekwatnej
zmianie, w oparciu o następujące zasady:
c.1) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. c wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz
Zamawiającego.
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych
d.1) Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ppkt. d wymaga złożenia
Zamawiającemu pisemnego wniosku o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia
porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
d.2) Do wniosku Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:
1) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem umowy zawartej na zarządzanie
planami kapitałowymi
2) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem umowy zawartej w imieniu i na
rzecz osób zatrudnionych u Wykonawcy o prowadzenie pracowniczych planów
kapitałowych wraz z listą osób zatrudnionych u Wykonawcy o prowadzenie
pracowniczych planów kapitałowych wraz z listą osób będących uczestnikiem PPK,
będącą załącznikiem do tej umowy,
3) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem deklaracji złożonej przez
pracownika (realizującego u Zamawiającego usługę) o uczestnictwie w PPK, w przypadku
gdy deklaracja ta została złożona po dacie zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym
i Wykonawcą,
4) szczegółową kalkulację kosztów sporządzoną wyłącznie dla pracowników, o których
mowa w ppkt. d.2, pkt. 3 zawierającą co najmniej:
- wykaz pracowników którzy przystąpili do PPK będącymi pracownikami Wykonawcy
i realizującymi usługę u Zamawiającego,
- wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, o której
mowa w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych dla
pracowników, o których mowa w ppkt. d.2, pkt. 4, tiret pierwszy
- procent i wysokość wpłaty podstawowej na PPK finansowej przez Wykonawcę,
- procent i wysokość wpłaty dodatkowej finansowanej przez Wykonawcę
d.3) Zobowiązuje się Wykonawcę do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach
dotyczących uczestnictwa w PPK, a przede wszystkim o rezygnacji pracownika,
wykonującego u Zamawiającego usługę z uczestnictwa w PPK.
d.4) W przypadku rezygnacji pracownika z uczestnictwa w PPK nastąpi zmniejszenie
wynagrodzenia Wykonawcy
d.5) Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dowodów potwierdzających
adekwatność wysokości proponowanej zmiany wynagrodzenia w związku z wejściem
w życie ustawy z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych
e) (dotyczy pkt. a, b, c i d) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę,
f) Zmiany określone w pkt. a, b, c i d nastąpią w formie aneksu do umowy. Podpisany
aneks będzie podstawą wystawienia faktury ze zmienioną kwotą wynagrodzenia.
2) ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT
wprowadzonej przepisami prawa - mogą się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu
prawnego, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez
zmian (nie dotyczy sytuacji gdy obowiązek zapłaty podatku leży po stronie Zamawiającego)
3) w przypadku zmian cen jednostkowych brutto związanych z zatwierdzeniem nowego
cennika usług pocztowych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
4) zmian adresowych lub rejestrowych stron umowy,

38

RSS/SZP/P-47/2019
5) W przypadku niewykorzystania ilości określonych w umowie - możliwość przedłużenia
terminu realizacji umowy nie dłużej jednak niż o 2 lata za zgodą obu stron.
6) W zakresie wprowadzenia aktualnych aktów prawnych, na podstawie których świadczone
będą usługi.
7) zmiana numeru konta bankowego, zmiany te wymagają aneksu do umowy.
8) Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą, zastrzega sobie prawo do przesunięć
asortymentowo – ilościowych do 30% wartości danej pozycji przy zachowaniu cen
umownych określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
Powyższe zmiany nie mogą spowodować zwiększenia kwoty określonej w §5 ust. 1
umowy oraz nie wymagają aneksu do umowy, ale winny być udokumentowane na piśmie.
Z powyższego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy jakiekolwiek roszczenia
odszkodowawcze wobec Zamawiającego.
6. Zmiany dokonane w naruszeniem ust. 3,4,5,6 niniejszego § są nieważne.
§ 11.
Zachowanie poufności przetwarzania danych osobowych
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych pozyskanych
lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy a w szczególności
do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać danych osobowych
osobom nieuprawnionym oraz, że informacje takie zostaną wykorzystane wyłącznie
w celach, w jakich zostały w niniejszej umowie wymienione.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody
wyrządzone niezgodnym z umową przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności
szkody wyrządzone utratą, niewłaściwym przechowywaniem lub posłużeniem się
dokumentami, które są nośnikiem danych osobowych.
3. W przypadku, gdy umowa uprawnia Wykonawcę do jej wykonywania przy udziale osób
trzecich, postanowienia określone w niniejszym paragrafie rozciągają się również na te
osoby, przy czym Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się
posługuje lub którym powierza wykonanie niniejszej umowy, jak za działania lub
zaniechania własne.
§ 13.
Egzemplarze umowy
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Załączniki do umowy:

* niepotrzebne skreślić

Akceptuję pod względem finansowym
……………………………………….
Główny Księgowy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

…………………………………………………

……………………………………………………..

Sporządziła: Monika Madej
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Załącznik nr 8 do SIWZ
KLAUZULA INFORMACYJNA
zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia
2016.05.04, zwanym dalej RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radomski Szpital Specjalistyczny im.
dr. Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4
 inspektor ochrony danych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa
Chałubińskiego - dane kontaktowe: -telefon (48) 361-51-68, e-mail: iod@rszs-radom.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04,
zwanym dalej RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego RSS/SZP/P-47/2019 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych oraz paczek dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 tys. euro;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
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− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
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