
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.swietochlowice.pl

Świętochłowice: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu 

Miejskiego w Świętochłowicach w obrocie krajowym i zagranicznym

Numer ogłoszenia: 211953 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta 

Świętochłowice , ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, woj. śląskie, tel. 32 3491 800, faks 32 349 18 

12.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietochlowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu 

Miejskiego w Świętochłowicach w obrocie krajowym i zagranicznym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w 

Świętochłowicach. Zakres usługi obejmuje przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie 

przesyłek z korespondencją i paczek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych, potwierdzeń 

odbioru oraz usługę przewozu korespondencji i dokumentów nadawczych z siedziby Zamawiającego do 

siedziby Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1529). Przez 

przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się: - zwykłe - przesyłki nierejestrowane 

nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, - zwykłe priorytetowe 

- przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, - polecone - 

przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i 

zagranicznym, - polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie 

krajowym i zagranicznym, - polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki nie będące 

przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem 

odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym, - polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem 
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odbioru (ZPO) - przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za 

pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym. - z zadeklarowaną wartością - przesyłka 

rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do 

wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę. Przez paczki pocztowe rozumie się paczki nie 

będące paczkami najszybszej kategorii lub paczki priorytetowe - paczki będące paczkami najszybszej 

kategorii. Przez przesyłki kurierskie, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki kurierskie 

polegające na przyjęciu, przemieszczeniu, doręczeniu przesyłek w gwarantowanych terminach, na 

terenie kraju - następnego dnia roboczego, Szczegółowy opis zamówienia: 1.Przesyłki nadawane przez 

Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i zagranicą na podany 

adres. 2.Wykonawca powinien posiadać poza terenem miasta Świętochłowice odpowiednią liczbę 

placówek zdawczo - odbiorczych, w celu umożliwienia odbioru awizowanej przesyłki. Placówki winny być 

czynne we wszystkie dni robocze, co najmniej 5 dni w tygodniu w dogodnych godzinach z 

uwzględnieniem godzin popołudniowych a na terenie Miasta Świętochłowice posiadać odpowiednią 

liczbę placówek zdawczo - odbiorczych (co najmniej jedną na każdą dzielnicę Miasta - minimum 5 

placówek) w celu umożliwienia odbioru awizowanej przesyłki. Placówki winny być czynne we wszystkie 

dni robocze, co najmniej 5 dni w tygodniu, w dogodnych godzinach z uwzględnieniem godzin 

popołudniowych . 3.Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki listowe przyjęte do 

przemieszczenia i doręczenia w dniu następnym, jednak nie później niż w 4 dniu po nadaniu w 

przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii. W przypadku przesyłki nie będącej przesyłką 

najszybszej kategorii również dnia następnego, jednak nie później niż w 6 dniu po nadaniu. 4.Przesyłki 

pocztowe zawierające pisma i decyzje administracyjne, które Zamawiający jako organ administracji 

publicznej doręcza adresatom w toku prowadzonego przez niego postępowania administracyjnego oraz 

postępowania podatkowego Wykonawca zobowiązany jest doręczać adresatom zgodnie z trybem i 

sposobem określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej. 

5.Przesyłki pocztowe będą nadawane przez Wykonawcę w dniu ich odbioru z siedziby Zamawiającego. 

6.Miejscem odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego przesyłek do nadania oraz stosownej 

dokumentacji potwierdzającej ich ilość i rodzaj jest siedziba Zamawiającego tj. Urząd Miejski w 

Świętochłowicach, 41- 600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54. 7.Przesyłki przeznaczone do nadania 

odbierane będą z siedziby Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku między godziną 

13.00, a godz. 14.00. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nadania przesyłek dodatkowo godzinę 

przed zakończeniem pracy Zamawiającego (czas pracy Zamawiającego określa Regulamin Pracy 

Urzędu Miejskiego Świętochłowice) w tym samym dniu, w którym Zamawiający zgłosi Wykonawcy taką 

konieczność drogą telefoniczną. 8.Przedstawiciel Wykonawcy odbierający przesyłki z miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego, kwituje odbiór przekazanych do przewozu przesyłek w zestawieniu 

przygotowanym przez Zamawiającego, a po dostarczeniu przesyłek do placówki Wykonawcy, w której 

przesyłki będą opracowywane zostaną one potwierdzone w książce nadawczej w przypadku przesyłek 
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rejestrowanych oraz w zestawieniu ilościowym dla przesyłek nierestrowanych. 9.Odbioru przesyłek 

przeznaczonych do nadania dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu 

stosownego upoważnienia. 10.Odpowiedzialność za przesyłki przechodzi na Wykonawcę z chwilą ich 

przekazania upoważnianemu przez niego przedstawicielowi. 11.Zamawiający nadaje przesyłki w stanie 

umożliwiającym Wykonawcy doręczenie do miejsca przeznaczenia poprzez umieszczenie na przesyłce 

listowej lub paczce nazwy odbiorcy wraz z jego adresem określając rodzaj przesyłki oraz umieszczania 

na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki-nadruku lub pieczęci określającej pełną nazwę i adres 

Zamawiającego. 12.Zamawiający zobowiązany jest do umieszczania na stronie adresowej przesyłek, w 

miejscu przeznaczonym na znak opłaty pocztowej, oznaczenia potwierdzającego wniesienie opłaty za 

usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści wskazanej przez Wykonawcę. 

13.Zamawiający będzie korzystał ze swojego opakowania dla przesyłek i paczek. 14.Zamawiający 

będzie korzystał z własnych wzorów druków potwierdzenia odbioru. 15.Wykonawca będzie dostarczał do 

siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenia odbioru przesyłki, niezwłocznie po 

doręczeniu korespondencji nie później jednak, niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia. W 

przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie 

doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i w jakim terminie adresat może odebrać przesyłkę z 

uwzględnieniem warunków i terminów do odbioru przesyłki określonych w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa w tym zakresie. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w wyznaczonym 

terminie Wykonawca sporządza powtórne zawiadomienie. Po upływie terminu odbioru lub wyczerpaniu 

możliwości doręczenia przesyłki, przesyłka niezwłocznie zwracana jest Zamawiającemu wraz z 

podaniem przyczyny nie doręczenia jej adresatowi. 16.W przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania usługi, w szczególności w przypadku zagubienia przesyłki w wyniku czego zostanie ona 

niedostarczona adresatowi lub w przypadku braku dostarczenia Zamawiającemu zwrotnego 

potwierdzenia odbioru przesyłki, Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania pisemnych reklamacji 

Zamawiającego. 17.Pisemną reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi 

Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie 

później jednak niż 12 miesięcy od jej nadania a w obrocie zagranicznym Zamawiający może zgłosić do 

Wykonawcy po upływie 14 dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 6 miesięcy od 

jej nadania. 18.Ceny usług świadczonych przez Wykonawcę wynikają z formularza cenowego. 

19.Określone w formularzu cenowym ilości przesyłek są szacunkowe i będą ulegały zmianie w 

zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń 

z tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie gwarantuje w 

żaden sposób, że środki finansowe oraz podane ilości zostaną osiągnięte w okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie względem 

Zamawiającego. 20.Rozliczenia finansowe za wykonanie usługi będą dokonywane z dołu w okresach 

miesięcznych na podstawie sporządzonych zestawień za przesyłki faktycznie nadane. 21.Wykonawca 
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będzie wystawiał fakturę VAT wraz ze specyfikacją za faktycznie wykonane usługi. Należności 

wynikające z faktury Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 

dni od daty doręczenia faktury. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Jeżeli 

termin obciążenia będzie późniejszy niż wyżej wskazany, Wykonawca będzie miał prawo do żądania 

zapłaty od Zamawiającego odsetek ustawowych za zwłokę. 22.Zamawiający ma prawo zlecić usługę 

innemu operatorowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie odbierze od 

Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie. 23.Przedmiot umowy nie obejmuje przesyłek 

wymagających nadania u operatora wyznaczonego, zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności 

zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267); Przedmiot 

zamówienia będzie realizowany zgodnie z przepisami: 1.ustawa z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529); 2.ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa 

(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.); 3.ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jedn.. Dz. U. z 2013 r., poz. 267); 4.rozporządzenie Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 

2013 r., poz. 1468); 5.umowa Międzynarodowa - Siódmy protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego 

Związku Pocztowego, Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - 

Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące 

pocztowych usług płatniczych, sporządzone w Bukareszcie dnia 5 października 2004 roku (Dz. U. , Nr 

206, poz. 1494); 6.umowa Międzynarodowa - Regulamin Poczty Listowej, Światowy Związek Pocztowy 

sporządzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 roku (Dz. U. z 2007 r., nr 108, poz. 744); 7.umowa 

Międzynarodowa - Regulamin Dotyczący Paczek Pocztowych, Światowy Związek Pocztowy 

sporządzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 roku (Dz. U. z 2007 r., nr 108, poz. 745); 8.oraz 

wewnętrznymi regulaminami wykonawcy, wydanymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o 

ile regulaminy te nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1, 

64.12.11.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
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III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na 

świadczeniu usług pocztowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2012r., poz. 1529 )

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał/wykonuje co 

najmniej dwie ( 2 ) usługi polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i 

zagranicznym o wartości co najmniej 400.000zł brutto każda usługa. Przez dwie ( 2 ) usługi 

Zamawiający rozumie usługi świadczone na podstawie dwóch umów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednią liczba 

placówek zdawczo - odbiorczych na terenie miasta Świętochłowice tj. co najmniej jedną 

placówką zdawczo - odbiorczą na każdą dzielnicę miasta (Centrum, Zgoda, Piaśniki, 

Chropaczów, Lipiny).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć:
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• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje;

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 

robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami;

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
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prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 

w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenia oraz dokumenty wskazane w rozdziale 6 specyfikacji, 2. wypełniony i podpisany 

formularz ofertowy (treść formularza zamieszczona w załączniku nr 2), 3. oświadczenie o części 

zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania przez 

wykonawcę nazw ( firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca się powołuje na zasadach 

określonych w art. 26 ust.2b ustawy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu , o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ( w treści formularza ofertowego pkt 3) 4. pełnomocnictwo do 
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reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy 

(dotyczy również wspólników spółki cywilnej), 5. pełnomocnictwo do występowania w imieniu 

Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona 

do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca w 

przypadku osób fizycznych. 6. informację o przynależności do grupy kapitałowej składanej w trybie 

art.26 ust.2d ustawy (wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej składanej w trybie art.26 

ust.2d ustawy zamieszony w załączniku nr 5) W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów 

działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 7. wypełniony i podpisany formularz cenowy (treść 

formularza zamieszczona w załączniku nr 1),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poprzez: a) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w § 4 ust. 1 umowy, gdy wystąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Zmiana stawki podatku 

VAT odpowiednio zmieni cenę przedmiotu umowy brutto oraz ceny jednostkowe w złotych brutto 

określone w ofercie przez Wykonawcę , b) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 

ust. 1 umowy w związku z propozycją Wykonawcy zmniejszenia cen jednostkowych określonych w 

formularzu cenowym, c) zmianę lokalizacji siedziby Zamawiającego, d) zmianę ustawy Prawo pocztowe i 

innych aktów prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem umowy - w takim 

przypadku będą miały zastosowanie nowe przepisy prawa. e) zmiany podwykonawców na których 

zasoby, powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod 

warunkiem, że proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Zamówień 

Publicznych - Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

20.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych - Urząd Miejski Świętochłowice ul. 

Katowicka 54 pok.115-116.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia: nie
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