
POWIATOWY  URZĄD  PRACY  
         W    WAŁBRZYCHU   ul. Ogrodowa 5b

Znak sprawy (Nr zamówienia): RS.331-1/1/21

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
na zadanie pn.:

   „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie

przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych

zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r.

poz. 1041 ze zm.) na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu”

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  podstawowym  bez 

przeprowadzenia  negocjacji  na  podstawie  art.  275  pkt  1  ustawy  z  dnia  19  września  2019  r.  

Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2019  r. poz. 2019 ze zm.)

CPV:

64110000-0 usługi pocztowe

         DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy 
          w Wałbrzychu

 Marzena Radochońska  08 kwietnia 2021r. 
 zatwierdzam data
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Rozdział 1 ZAMAWIAJĄCY

1. Zamawiający:

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych
tel. 74 84 07 300, fax: 74 84 07 376

adres poczty elektronicznej: kancelaria@urzadpracy.pl
adres strony internetowej: www.walbrzych.praca.gov.pl

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
1) Biuletyn Zamówień Publicznych
2) Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.urzadpracy.pl

3. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ  oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z niniejszym postępowaniem będą udostępniane za pośrednictwem systemu miniPortal 
(https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz strony BIP zamawiającego (www.bip.urzadpracy.pl)

4. Komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu: 
1) miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl  ,  
2) ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal  ,  ,
3) poczty elektronicznej: luiza.wyszowska@urzadpracy.pl  .   dominika.beczek@urzadpracy.pl     

5. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego sposobu komunikacji opisane zostały w 
Rozdziale 11 SWZ.

Rozdział 2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 
negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi 
na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a 
następnie zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich 
mowa w art. 3 ustawy Pzp.

4. Zmawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zmawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
6. Zamawiający nie prowadzi zamówienia w celu zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 3 OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym oraz w 
granicach Europy w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 
pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.) na rzecz Powiatowego 
Urzędu Pracy w Wałbrzychu, a także odbioru przesyłek z siedziby głównej Zamawiającego.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) i jego zakres określony został w 
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załączniku nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do  SWZ.
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień publicznych 

(CPV):
1) 64110000 - 0 usługi pocztowe
2) 64112000 - 4 usługi pocztowe dotyczące listów
3) 64113000 - 1 usługi pocztowe dotyczące paczek.

Rozdział 4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia przewidziane jest na okres dwóch lat. 
2. Wykonanie zamówienia rozpocznie się w terminie wskazanym przez Zamawiającego po 

podpisaniu umowy, nie później jednak niż od dnia 04.05.2021 r. a zakończy się do dnia 
30.04.2023 r. lub z chwilą wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, 
w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Rozdział  5 PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia polegającego na powtórzeniu 

podobnych usług (art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp).
4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 

Pzp.
6. Zamawiający (zgodnie z art. 95 ustawy Pzp) wymaga, aby osoby biorące udział w realizacji 

przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni. tj. 
1) wykonujące czynności przyjmowania, przemieszczania, wydawania lub zwrotu i 

doręczania przesyłek pocztowych (tj. doręczyciele – listonosze, osoby wydające 
korespondencję), oraz  

2) osoby pełniące nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy (tj. osoby wskazane 
do kontaktu z zamawiającym, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w trakcie 
realizacji umowy), 

były w trakcie świadczenia usługi zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze 
zm.)

Uregulowania dotyczące zatrudnienia osób, o których mowa powyżej ujęte zostały w opisie 
przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy – załącznik nr 1 i nr 3 do SWZ.

7. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia za pośrednictwem 

podwykonawcy lub podwykonawców.  
10. Zamawiający (zgodnie z  art. 462 ust.2 ustawy Pzp) żąda wskazania przez Wykonawcę w 

ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz 
podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
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Rozdział  6 PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach, o jakich mowa w 
art.108 ust.1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp (tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne), tj.:
1) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 
258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art.189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art.46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 

art.165a Kodeksu karnego, lub za przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296 – 307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 - 277d 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa a art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn 
zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w pkt 1);

3) Wykonawcę wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) Wykonawcę wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 
że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy  lub podmiotu, który 
należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 
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zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na 
podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (tzw. przesłanki wykluczenia fakultatywne).

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 pkt 1, 2, 5 
ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne,

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 
lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o jakich mowa powyżej, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza Wykonawcę.

Rozdział  7 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 108 ust. 1 – 6 i wykażą, że spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów
Powyższy warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia 
do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności pocztowej tzn. 
wpisany jest do Rejestru Operatorów Pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie 
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i 
zagranicznym, zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.),

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
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4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Powyższy warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje w sposób należyty co najmniej jedno 
zamówienie dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i 
zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, o 
wartości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN brutto.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy Pzp oraz podmiotowych środków dowodowych wymienionych w Rozdziale 8 SWZ

3. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty według metody 
„spełnia/ nie spełnia”

Rozdział  8 PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ INNE DOKUMENTY 
I OŚWIADCZENIA

Lp Podmiotowe 
środki 
dowodowe oraz 
inne dokumenty 
i oświadczenia 

Rodzaj wymaganego dokumentu Nr załącznika
do SWZ

1 Składane wraz z 
ofertą

1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
Oświadczenie na dzień składania ofert tymczasowo 
zastępuje wymagane podmiotowe środki dowodowe. 

Załącznik nr 4
do SWZ

Oświadczenie składają odrębnie:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie potwierdza brak podstaw do 
wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu.

- podmiot udostępniający zasoby, na którego 
potencjał powołuje się Wykonawca celem 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu. 
Oświadczenie potwierdza brak podstaw 
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje 
zasoby Wykonawcy.

1.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – 
jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

Dokument 
własny
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zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej).

2 Składane na 
wezwanie 
zamawiającego

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia (zgodnie z art. 274 ust. 1 
ustawy Pzp) wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni  od 
dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 
dowodowych, tj.:

2.1 Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji 
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się 
do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 
1 pkt 1-6

Załącznik nr 5 do 
SWZ

2.2 Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 
1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym 
wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, ofertę 
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, albo 
oświadczenia o przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej 

Załącznik nr 6 do 
SWZ

2.3 wpisu do rejestru operatorów pocztowych 
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j.Dz. U. z 
2020 r. poz. 1041 ze zm.)

Dokument 
zewnętrzny

2.4 wykazu usług - wykonanych, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, 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, w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
zdolności technicznej lub zawodowej, potwierdzający 
należyte wykonanie co najmniej jednego 
zamówienia, dotyczącego świadczenia usług 
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 
zakresie przyjmowania, przemieszczania i 
doręczania przesyłek, o wartości nie mniejszej niż 
300.000,00 złotych brutto.

Załącznik nr 7 do 
SWZ

2.5 dowodów, określających czy usługi przedstawione 
w wykazie  zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie.

Dokument 
zewnętrzny
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Dowodami, o jakich mowa wyżej są: 
- referencje, 
- bądź inne dokumenty, 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi 
były wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a 
jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych  od niego 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy. 
W przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wystawione w okresie 
ostatnich 3 miesięcy.   

2.6 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub 
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Załącznik nr 8 do 
SWZ

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli można 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, o ile Wykonawca wskazał w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające 
dostęp do tych środków. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 
dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te 
środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

Rozdział  9 POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie 
do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 
nr 8 do SWZ.

4. Zamawiający ocenia, czy udostępnianie Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
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zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 
albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 8 
SWZ (wiersz 1.1 tabeli), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego 
zasoby.

Rozdział  10 WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o wykonanie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
winno być dołączone do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 8  SWZ (wiersz 1.1 i 2.1 tabeli), składa każdy z 
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego 
pełnomocnika).

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego musi jednoznacznie wynikać, które usługi wykonają poszczególni 
Wykonawcy.

Rozdział  11 SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej  przy użyciu: 

1) miniPortalu, dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl 
2) ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 
3) poczty elektronicznej na e-mail: luiza.wyszowska@urzadpracy.pl  ,   

dominika.beczek@urzadpracy.pl 
przy czym złożenie ofert odbywa się na zasadach określonych w Rozdziale 13
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do 
zamawiającego powołując się na znak sprawy (nr zamówienia): RS.331-1/1/21 lub ID 
postępowania lub nr nadany przez BZP.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na 
ePUAP, poprzez które ma dostęp do: „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” oraz „Formularza do komunikacji”. 
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4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 
użyciu opisane zostały w: 
1) Regulaminie korzystania z systemu miniPortal, 
2) Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

(ePUAP).  
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do 
komunikacji” wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich 
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej 
z zakładki Postępowania.

8. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część składa się pod 
rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem 
ePUAP-u, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

9. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za 
pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 
ePUAP oraz udostępnionego przez system miniPortal. 

10. Zamawiający może komunikować się również z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej z adresu e-mail: luiza.wyszowska@urzadpracy.pl, 

   dominika.beczek@urzadpracy.pl.
11. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres: 
luiza.wyszowska@urzadpracy.pl  ,    dominika.beczek@urzadpracy.pl

12. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami 
określonymi w: 
1) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie, 

2) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

13. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
14.  Wyjaśnienia będą udzielane z zachowaniem zasad określonych w art. 284 ustawy Pzp, tj.: 

1) zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 
ofert;

2) jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o jakim mowa w pkt 14, ppkt 1) 
niniejszego Rozdziału, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania 
się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do 
należytego przygotowania i złożenia ofert,

3) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SWZ,

4) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie o jakim mowa w pkt 14, 
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ppkt 1) niniejszego Rozdziału, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień do 
SWZ,

5) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania,

6) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SWZ. Każda wprowadzona zmiana staje się w takim przypadku 
częścią SWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania,

7) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści 
SWZ.

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
1) Luiza Wyszowska, e-mail: luiza.wyszowska@urzadpracy.pl,
2) Dominika Beczek, e-mail: dominika.beczek@urzadpracy.pl.

Rozdział  12
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA 

FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
5. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z 

przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Ofertę należy sporządzić na przygotowanym „Formularzu oferty” zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 
7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część SWZ. 

Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod 
warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych przez 
zamawiającego. 

8. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 8 SWZ,
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy)
9. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym.

10. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

11. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego 
lub podpisu osobistego. 

12. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich 
plików muszą spełniać wymogi  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 
rynku wewnętrznym (eIDAS) (EU) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku.

13. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem dostępnych na ePUAP i miniPortalu formularzy: 
Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty 
przez Wykonawcę jest dostępna na miniPortalu w szczegółach danego postępowania. 

14. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP lub adres 
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e-mail, poprzez który prowadzona będzie korespondencja związana z przedmiotowym 
postępowaniem.

15. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl. Ofertę należy złożyć w oryginale.

16. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz.1913) jeżeli 
Wykonawca:
1) wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane,
2) wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zaleca się aby uzasadnienie, o jakim mowa powyżej, sporządzone było w taki sposób, aby 
możliwe było jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

17. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy j.w., Wykonawca w celu utrzymania ich poufności, przekazuje je w 
wydzielonym, odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część oferty należy ten plik zaszyfrować.

18. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z 
oryginałem należy dołączyć do oferty. 

19. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy 
pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, wraz z ofertą przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

20. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania może dokonać mocodawca (osoba/y 
wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.

21. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z  tą 
treścią i jej zrozumienia, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

22. W przypadku, gdy w opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym ofercie lub oświadczeniu Wykonawcy, zostały naniesione 
zmiany, oferta/oświadczenie Wykonawcy muszą być ponownie podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez 
Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/ów wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

23. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 
zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

24. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w pliku odpowiednio 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

25. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, 

a także przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku 
danych,
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2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym,

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 
wydruku,

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 
zapisanych informacji.

26. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
27. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza zmiany /Formularza do wycofania oferty lub wniosku dostępnego 
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty opisany został 
w Instrukcji użytkownika na miniPortalu. 

28. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty.

29. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 
rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), 
składa się w formie elektronicznej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych 
na podstawie art. 70 ustawy Pzp. 

Rozdział  13 SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 15.04.2021 r. o godzinie 10.00
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2021 r.  o godzinie 12.00.
4. Otwarcie następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku 
do odszyfrowania. 

5. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte,

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
7. Zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku wystąpienia awarii systemu 

informatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 
przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

8. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie prowadzonego 
postępowania.

Rozdział  14 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj do dnia 14.05.2021 r.  
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. W przypadku, gdy wybór oferty najkorzystniejszej nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego 
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okres, nie dłuższy niż 30 dni. 
 

Rozdział  15 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować 
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca (z tytułu należytej realizacji przedmiotu 
zamówienia).

2. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

3. Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres 
ważności umowy i nie będą podlegały zmianom, z zastrzezeniem przypadków, o jakich 
mowa w pkt 9 SOPZ (Załącznik nr 1 do SWZ).

4. Cena brutto podana w Formularzu oferty jest łączną ceną za realizację całego przedmiotu 
zamówienia w okresie obowiązywania umowy i winna być wyliczona w oparciu o szacowane 
zapotrzebowanie Zamawiającego na poszczególne rodzaje przesyłek oraz cen 
jednostkowych  podanych w II części Formularza oferty tj. Formularzu cenowym. 

5. Cena ofertowa brutto jest wielkością służącą jedynie porównaniu ofert na potrzeby 
prowadzonego postępowania. 

6. Podstawą przyszłych rozliczeń będą ceny jednostkowe i ilość faktycznie nadanych przesyłek 
w okresie miesiąca rozliczeniowego. 

Rozdział  16
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Do realizacji niniejszego zamówienia zostanie wybrana oferta Wykonawcy (spośród ważnych 
ofert), która będzie najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert:

LP Kryterium Waga

1 Najniższa cena brutto 100 %

2. Sposób przyznawania punktów za poszczególne kryteria oceny ofert.

Najniższa cena brutto:
W przedmiotowym kryterium oferta o najniższej cenie brutto za przedmiot zamówienia 
otrzymuje automatycznie 10 pkt, które przemnożone zostaną przez wagę kryterium. 

Pozostałe oferty oceniane będą wg wzoru:
B/A*10pkt*Z%= Lp gdzie:
A – cena brutto oferty badanej,
B – najniższa cena ofertowa brutto,
Z – znaczenie kryterium w %,
10 pkt – maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania w kryterium,
Lp – liczba punktów, która zostanie przyznana dla oferty badanej w tym kryterium. 

3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni wszystkie 
wymagania postawione w niniejszej SWZ oraz przedstawi najkorzystniejszą cenę za 
wykonanie przedmiotu zamówienia.

4. W sytuacji kiedy nie będzie możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców do 
złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.
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5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

6. W toku badania ofert zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert (w tym zaoferowanej ceny) oraz przedmiotowych środków 
dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

7. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek negocjacji z którymkolwiek z Wykonawców 
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści, za wyjątkiem 
okoliczności opisanych w art. 223 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający poprawi w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe,  z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę. 

9. Zgodnie z art. 224 Ustawy Pzp jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, 
wydawać się będą rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzić będą 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w 
zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć 
zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.

10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym 
terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny 
tej oferty. 

11. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o 
których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

12. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 
postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych 
przypadkach, określonych w ustawie Pzp. 

Rozdział  17 UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza na 
podstawie przyjętych przez zamawiającego kryteriów oceny ofert.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje, o których mowa w art. 253 
ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać 
ponownego badania i oceny ofert, spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców 
albo unieważnić postępowanie. 

Rozdział  18
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt 2.
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2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego.

Rozdział  18 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział  19 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział  20
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

1. Wybrany  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do 
SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Zmiany mogą być dokonywane w granicach określonych w art. 455 ustawy Pzp.

4. Opis  przewidzianych  możliwości  wprowadzenia  istotnych  zmian  postanowień  zawartej 
umowy zawarto w § 9  wzoru umowy  - Załącznik nr 2 do SWZ.

Rozdział  21
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 
przepisy działu IX ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590).

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  wszczynającego  postępowanie  o  udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę,  o której  mowa w art.  469 pkt  15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi  Małych i  Średnich 
Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienia umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 
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6. Pisma  w  postępowaniu  odwoławczym  wnosi  się  w  formie  pisemnej  albo  w  formie 
elektronicznej  albo  w  postaci  elektronicznej,  z  tym  że  odwołanie  i  przystąpienie  do 
postępowania  odwoławczego,  wniesione  w  postaci  elektronicznej,  wymagają  opatrzenia 
podpisem zaufanym.

7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w 
postaci  elektronicznej  albo  kopię  tego  odwołania,  jeżeli  zostało  ono  wniesione  w formie 
pisemnej,  przed  upływem terminu  do wniesienia  odwołania  w taki  sposób,  aby  mógł  on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

8. Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  lub  treści  SWZ wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści  SWZ na stronie 
internetowej.

9. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej,

2) 10  dni  od  dnia  przekazania  informacji  o  czynności  stanowiącej  podstawę  do  jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

10. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 8 i 9 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. 

11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust.1 ustawy 
Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

12. Skargę  wnosi  się  do  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  –  sądu  zamówień  publicznych, 
zwanego „sądem zamówień publicznych”.

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby,  w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 
Pzp, przesyłając jednocześnie jej  odpis przeciwnikowi skargi.  Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

14. Prezes  Izby  przekazuje  skargę  wraz  z  aktami  postępowania  odwoławczego  do  sądu 
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga 
kasacyjna do Sądu Najwyższego. 

Rozdział  22 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE z dnia 04.05.2016r. L 119/1), dalej jako „RODO” informujemy że: 

1. Administrator danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy       
w Wałbrzychu, z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Ogrodowej 5b, kod pocztowy 58-306.

2. Inspektor Ochrony Danych:
Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@urzadpracy.pl

3. Cel i podstawa przetwarzania:
- Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit c Rozporządzenia 
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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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – co stanowi, 
że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze.

- Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z niniejszym postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 

4. Kategorie danych, które przetwarzamy: 
Dane niezbędne do złożenia oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
- imię i nazwisko Wykonawcy, 
- imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości osoby(-ób) zaangażowanej(-ych)         

w wykonanie zamówienia,
- imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko pracy pełnomocnika Wykonawcy,
- nazwa firmy wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność 

gospodarczą,
- dane adresowe, 
- numer NIP
- numer REGON
- numer PESEL

5. Odbiorcy danych:
- Wyniki postępowania zawierające Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione 

wykonawcom, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
- Pani/Pana dane mogą być udostępnianie także następującym odbiorcom bądź 

kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym 
zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 
celach, które wynikają z przepisów prawa.  

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Polski. 

7. Okres przetwarzania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je 
pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- 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.

Podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział          
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
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Spis załączników do SWZ:

Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik nr 2 Wzór umowy
Załącznik nr 3 Formularz oferty wraz z Formularzem cenowym
Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w 

oświadczeniu, o jakim mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 

ustawy Pzp o przynależności/braku przynależności do grupy 
kapitałowej 

Załącznik nr 7 Wykaz głównych usług
Załącznik nr 8 Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów 
Załącznik nr 9 Informacja o identyfikatorze (ID) postępowania
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