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Urząd Transportu Kolejowego 

00‐928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na świadczenie usług pocztowych – część 2 

 

Znak postępowania: BAF‐2311‐500a/2013 

Warszawa dn. 18.09.2013r. 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1.1. Nazwa: Urząd Transportu Kolejowego 

1.2. Adres: 00‐928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 

1.3. Dane teleadresowe i internetowe:  

1.3.1. tel.: (0‐22) 630‐18‐80, faks: (0‐22) 630‐18‐91,  

1.3.2. e‐mail: baf@utk.gov.pl,  

1.3.3. strona WWW: www.utk.gov.pl 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP. 

2.2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 130.000 euro. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne  świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. 

3.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przewidywaną ilość zamawianych usług, minimalne wymagania, funkcjo‐

nalności oraz parametry, jakie spełniać muszą w/w. wraz z informacjami, oraz innego rodzaju obowiązków nakładanych 

na Wykonawcę ‐ zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej OPZ, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 

3.1.2. Opis zasad oraz warunków szczegółowych realizacji umowy, zawiera wzór umowy, będący Załącznikiem nr 2 do SIWZ 

3.1.3. W przypadku wątpliwości, Wykonawca będzie musiał udowodnić Zamawiającemu fakt spełnienia w/w. warunków 

przez oferowany przedmiot zamówienia. 

3.1.4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 64110000‐0 

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1. Zamawiający ma zamiar zawrzeć umowę obowiązującą od dnia 01.10.2013 r. do dnia 31.12.2015r. 

4.2. Zamówienia szczegółowe  muszą zostać wykonane zgodnie z zapisami wzoru umowy, będącej załącznikiem nr 2 do 

SIWZ. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy: 

5.1.1. co do których nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2 ustawy PZP 

oraz spełniający jednocześnie następujące warunki: 

5.1.1.1. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem niniej‐

szego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. zostali wpisani do re‐

jestru operatorów  pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 

5.1.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i oso‐

bami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

5.1.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5.2. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmio‐

tów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególno‐

ści przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zaso‐

bów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

5.3. Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą 

dokumentów oraz oświadczeń. 

5.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie (m.in. konsorcjum, spółka cywilna). 

5.5. Wykonawcy samodzielnie składający ofertę oraz każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę (konsorcjum, spółka 
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cywilna), musi spełnić warunek niewykluczenia z postępowania, zgodnie z pkt. 5.1. SIWZ. 

5.6. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty: 

6.1.1. Oświadczenie Wykonawcy (część Formularza Ofertowego, będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ): 

6.1.1.1. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz 

6.1.1.2. o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. o niefigurowaniu w Kartotece Podmiotów 

Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego, oraz o niefigurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru 

Karnego ‐ w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 1‐11 Prawa Zamówień Publicznych) oraz w art. 24 ust 2 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz 

6.1.1.3. o niezaleganiu z opłacaniem podatków (Urząd Skarbowy), lub uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, 

odroczenia lub rozłożeniu na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, oraz 

6.1.1.4. o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (Zakład Ubezpieczeń Społecz‐

nych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), lub uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, od‐

roczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego 

organu 

6.1.2. Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli od‐

rębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (dla osób wykonujących jednoosobowo działalność gospo‐

darczą – wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; dla spółki cywilnej – wypis z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wszystkich wspólników, dla pozostałych – wypis z KRS), wystawio‐

nego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (dokumenty w formie oryginału lub kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu re‐

prezentacji); 

6.1.3. Dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest uprawniony do wykonywania działalności pocztowej na podstawie 

wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe, tj. został wpisani do 

rejestru operatorów  pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

6.1.4. Regulamin świadczenia usług pocztowych 

6.1.5. Cennik świadczenia usług pocztowych. 

6.1.6. Oświadczenie Wykonawcy (część Formularza Ofertowego, będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ) o tym, iż Wykonawca 

należy/nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

6.1.7. Oświadczenie Wykonawcy, że: 

6.1.7.1. oferowany przedmiot zamówienia, tj. realizacja oferowanych usług pocztowych spełnia warunki określone w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznika nr 1 do SIWZ; 

6.1.7.2. oferowany przedmiot zamówienia, tj. realizacja oferowanych usług pocztowych spełnia warunki zgodności 

wynikające z wszelkich, powszechnie obowiązujących, określonych przepisami prawa norm na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, w tym zakresie; 

6.2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (konsor‐

cjum, spółka cywilna), oświadczenia oraz dokumenty ‐ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP – stosuje się odpowiednio zapisy §4 Rozporzą‐

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.02.2013r w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wyko‐

nawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U.2013.231); 

 

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują faksem, pisemnie lub drogą elektroniczną. 

7.2. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji, otrzy‐

manej w formie faksowej lub elektronicznej. 

7.2.1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest : Rafał Rembowski, mail: rafal.rembowski@utk.gov.pl 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

10.1. Na ofertę składają się: 

10.1.1. Wypełniony Formularz Oferty wraz z Formularzem Cenowym oraz wymaganymi oświadczeniami ‐ załącznik nr 3 do 

SIWZ; 

10.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

10.1.3. Dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest uprawniony do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpi‐

su do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe, na okres realizacji niniej‐

szej umowy. 

10.2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania Warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmio‐

tów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w za‐

kresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 6 SIWZ 

10.3. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) – konieczne jest załą‐

czenie do oferty upoważnienie do podpisania oferty (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączo‐

nych do oferty) dla wspólnego pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w postaci oryginału (lub 

notarialnie poświadczonej kopii); 

10.4. Oferta powinna być sporządzona: w formie pisemnej, w języku polskim, na kolejno ponumerowanych i podpisanych kartkach 

oraz podpisana na końcu oferty (przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy), a numeracja kartek powinna roz‐

poczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej kartce oferty, 

10.5. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny umożliwiać ocenę tego, czy oferta została złożona przez osoby upoważnione 

do reprezentacji Wykonawcy. 

10.6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcy. Za‐

mawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy 

złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

10.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.8. Oferta (w tym wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej) jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę 

zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

10.9. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych 

/alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

10.10. Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie opatrzonej: danymi wy‐

konawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy), oraz oznaczona jako: „Oferta – na świadczenie usług pocztowych 

– część 2(BAF‐2311‐500a/2013)‐ Nie otwierać przed 25.09.2013r.  przed godz. 10.00” 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

11.1. Ofertę należy złożyć w terminie do 25.09.2013r do godziny 10.00 do sekretariatu Biura Administracyjno – Finansowego 

UTK (pok. 401a) ‐ Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00‐928 Warszawa. 

11.2. Oferty można przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub składać bezpośrednio w siedzibie Zamawiają‐

cego. 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00‐928 Warszawa, 

w sali nr 426 (IV piętro) w dniu 25.09.2013r. o godzinie 10.30. 

11.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie za‐

mówienia. 

11.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy (siedziby) Wykonawców, a także informacje doty‐

czące cen zawartych w ofertach, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności i okresu gwarancji. 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

12.1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ i 

określenia w nim cen jednostkowych dla każdego elementu składowego przedmiotu zamówienia, oraz sum zbiorczych. 

12.2. Jako cenę oferty rozumie się cenę brutto obliczoną w następujący sposób: 

12.2.1. Wykonawca przemnoży ilość zamawianych elementów składowych przedmiotu zamówienia przez cenę jednostkową 

netto za dany element składowy, uzyskując w ten sposób wartość netto danego elementu składowego przedmiotu 
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zamówienia. 

12.2.2. Wykonawca do uzyskanej wartości netto zamawianych artykułów doliczy podatek VAT w obowiązującej wysokości, 

uzyskując w ten sposób wartość brutto danego elementu składowego przedmiotu zamówienia., 

12.2.3. Wykonawca zsumuje wartości brutto z każdej pozycji Formularza Ofertowego (wszystkim elementów składowych 

przedmiotu zamówienia), uzyskując w ten sposób łączną cenę brutto oferty. 

 

13. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

13.1. Kryterium oceny oferty w niniejszym postępowaniu jest cena brutto (waga: 100%). 

13.2. W kryterium oceny ofert zostanie zastosowany wzór: „Ocena punktowa = (najniższa łączna cena brutto oferty / cena brutto 

oferty badanej) x 100 pkt 

13.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ, która uzyska 

najwyższą liczbę punktów. 

13.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofer‐

ty (podając uzasadnienie faktyczne i prawne): 

13.4.1. o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz 

13.4.2. o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, oraz 

13.4.3. o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

13.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści również  informacje o wyborze najkorzystniej‐

szej oferty na własnej stronie  internetowej  i w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń na IV 

piętrze w siedzibie Zamawiającego) 

 

14. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

14.1. Zamawiający, po skutecznym wyborze ofert najkorzystniejszych, poinformuje wybranego Wykonawcę, o miejscu,  ter‐

minie i sposobach zawarcia umowy. 

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16. WZÓR UMOWY 

16.1. Opis zasad oraz warunków szczegółowych realizacji umowy, zawiera wzór umowy, będący Załącznikiem nr 2 do SIWZ 

 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 

17.1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP (art. 179 ‐198g), 

 

18. INNE INFORMACJE 

18.1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. 

18.2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP – do 

50% wartości zamówienia. 

18.3. Zamawiający nie przewiduje zamiaru zawarcia umowy ramowej. 

18.4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

18.5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

18.6. Zamawiający nie wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia została zrealizowana wyłącznie przez Wykonawcę, tzn. Wyko‐

nawca może powierzyć realizację całości/części zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku Zamawiający wymaga do 

Wykonawcy informacji w Formularzu Ofertowym, jaka część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom. 

 

19. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

19.1. Opis Przedmiotu Zamówienia 

19.2. Wzór umowy 

19.3. Formularz Ofertowy 
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Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na 

świadczenie usług pocztowych 

 

1. Przedmiotem zamówienia  jest świadczenie usług pocztowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23  listopada 2012 r. prawo 

pocztowe (Dz. U. poz. 1529), dalej zwanej Prawo pocztowe, obejmujących w szczególności: 

a) przyjmowanie, przemieszczanie  i doręczanie przesyłek  listowych nie  rejestrowanych  i  rejestrowanych, najszybszej  i nie naj‐

szybszej kategorii, paczek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, usług dodatkowych, zwrotne potwierdzenie od‐

bioru; 

b) zwracanie do Zamawiającego (do lokalizacji która nadała przesyłkę) przesyłek wszystkich rodzajów po wyczerpaniu możliwo‐

ści ich doręczenia lub wydania odbiorcy – zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podaniem przyczyny niedoręczenia; 

c) doręczenie niezwłocznie do Zamawiającego  (do  lokalizacji która nadała przesyłkę) zwrotnych potwierdzeń odbioru po  ich 

skutecznym doręczeniu; 

d) świadczenie usługi przez co najmniej 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

tym zakresie; 

e) zobowiązanie Wykonawcy do doręczenia przesyłki  listowej krajowej przyjętej do przemieszczenia  i doręczenia: w dniu na‐

stępnym jednak nie później niż w 4 dni po dniu nadania w przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii, w dniu następ‐

nym jednak nie później niż w 6 dni po dniu nadania w przypadku przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii. 

f) zobowiązanie Wykonawcy do doręczenia krajowej paczki pocztowej przyjętej do przemieszczenia  i doręczenia: w dniu na‐

stępnym jednak nie później niż w 2 dni po dniu nadania w przypadku paczki pocztowej najszybszej kategorii, w dniu następ‐

nym jednak nie później niż w 4 dni po dniu nadania w przypadku paczki pocztowej nie będącej paczką pocztową najszybszej 

kategorii. 

2. Usługi pocztowe świadczone będą od dnia 01.10.2013 r. do dnia 31.12.2015 r. 

3. Wykonawca zobowiązany  jest do  świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Prawem 

pocztowym i aktami wydanymi na jego podstawie. 

4. Usługi pocztowe świadczone przez Wykonawcę, a nie wycenione w formularzu cenowym w ofercie Wykonawcy ‐ będą świadczo‐

ne w oparciu o obowiązujący regulamin świadczenia usług pocztowych Wykonawcy oraz jego aktualny cennik. 

5. Zamawiający uprawniony będzie do nadawania przesyłek i paczek pocztowych we wszystkich punktach odbioru Wykonawcy. . 

6. Nadawanie  przesyłek  lub  paczek  pocztowych  objętych  przedmiotem  zamówienia  następować  będzie w  dniu  ich  przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego po potwierdzeniu co do zgodności z wpisami w dokumentach nadawczych przesyłek przekaza‐

nych do nadania. Za moment nadania przesyłki uważa się chwilę przyjęcia przez Wykonawcę przesyłki do przemieszczenia i dorę‐

czenia, a w przypadku przesyłek rejestrowanych chwilę wydania Zamawiającemu dowodu nadania przesyłki przez Wykonawcę.. 

7. Usługi pocztowe opłacane będą w formie opłaty z dołu. 

8. Zamawiający nie dopuszcza obowiązku stosowania opakowań Wykonawcy przy nadawaniu przesyłek  listowych lub paczek pocz‐

towych. 

9. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę  faktury VAT zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich 

przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 

68, poz.360, z pożn.zm.) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W przypadku zmiany w/w. rozporządze‐

nia, lub uchylenia go i zastąpienia innym, obowiązują zasady przepisów obowiązujących w momencie wystawienia faktury. Wyko‐

nawca  jest  zobowiązany do wysłania  faktury najpóźniej następnego dnia  roboczego po dniu wystawienia, przesyłką poleconą 

priorytetową. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy Faktury VAT będą wystawiane i do‐

ręczane oddzielnie dla lokalizacji:  

a. Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00‐928 Warszawa  

b. Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Warszawie, ul. Hoża 86, 00‐682 Warszawa  

c. Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20‐022 Lublin 

d. Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, 31‐516 Kraków  

e. Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Katowicach, ul. Przemysłowa 10, 40‐020 Katowice 

f. Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2‐4, 80‐958 Gdańsk 
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g. Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Joannitów 13, 50‐950 Wrocław 

h. Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Poznaniu, al. Niepodległości 8, 61‐875 Poznań 

10. W ramach określenia skali wielkości przedmiotu zamówienia, Zamawiający podaje szacunkowe ilości przesyłek, z podziałem na ich 

rodzaje, które będą nadawane w okresie obowiązywania umowy. Podane niżej ilości służą jedynie orientacyjnemu określeniu wiel‐

kości przedmiotu umowy  i będą ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę  i nie 

będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji umowy: 

 

Przesyłki listowe krajowe  szacowana liczba 

Przesyłka listowa rejestrowana kategorii A, czas doręczenia do 6 dni    

zwrot ‐ do 50 g  115 

do 50 g  2435 

Zwrot ‐ ponad 50 g do 100 g  10 

ponad 100 g do 350 g  15610 

zwrot ponad 100 g do 350 g  80 

ponad 350 g do 500 g  15 

ponad 50 g do 100 g  130 

ponad 500 g do 1000 g  40 

Przesyłka listowa rejestrowana kategorii B, czas doręczenia do 6 dni 
  

ponad 100 g do 350 g  455 

ponad 350 g do 500 g  40 

ponad 500 g do 1000 g  220 

ponad 1000 g do 2000g  115 

Przesyłka listowa nierejestrowana kategorii A, czas doręczenia do 6 dni 
  

do 50 g  1120 

ponad 100 g do 350 g  1000 

Przesyłka listowa nierejestrowana kategorii A, czas doręczenia do 4 dni 
  

do 50 g  910 

ponad 100 g do 350 g  130 

Przesyłka listowa nierejestrowana kategorii B, czas doręczenia do 4 dni 
  

ponad 1000 g do 2000g  10 

Przesyłka listowa rejestrowana kategorii A, czas doręczenia do 4 dni 
  

do 50 g  450 

ponad 50 g do 100 g  200 

ponad 100 g do 350 g  10415 

ponad 350 g do 500 g  10 

ponad 500g do 1000 g  25 

Przesyłka listowa rejestrowana kategorii B, czas doręczenia do 4 dni 
  

ponad 100 g do 350 g  75 

ponad 350 g do 500 g  15 

ponad 500 g do 1000g  45 

ponad 1000 g do 2000g  45 

 
Kategoria A to przesyłki 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 325 mm, szerokość 230 mm. 

 
Kategoria B to przesyłki o wymiarach: 
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MINIMUM ‐ jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 
mm, 
MAKSIMUM ‐ suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) 
nie może przekroczyć 

600 mm. 

Paczki pocztowe krajowe  szacowana liczba 

Paczka pocztowa nierejestrowana kategorii A, czas doręczenia do 3 dni 
  

do 1 kg  30 

ponad 1 kg do 2 kg  25 

ponad 2 kg do 5 kg  80 

Paczka pocztowa rejestrowana kategorii A, czas doręczenia do 3 dni 
  

do 1 kg  10 

od 1 kg do 2 kg  10 

 
Kategoria A to paczki o wymiarach: 

MINIMUM ‐ wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm 
MAKSIMUM ‐ żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 
mm. 

Dodatkowe usługi krajowe  szacowana liczba 

usługa potwierdzenie odbioru  24480 

zwrot: usługa potwierdzenie odbioru  250 

 

Dodatkowo Zamawiający informuję, iż zakres świadczenia usług nadawczych korespondencji zagranicznej, w okresie obowiązywania 

umowy, nie powinien przekroczyć 1% całego przedmiotu zamówienia. 

 

Dodatkowo Zamawiający zastrzega, że ilość poszczególnych przesyłek z podziałem na ich rodzaje w stosunku do określonych w For‐

mularzu ofertowym (załącznik nr 3) może ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż wartość tych przesyłek nie przekroczy wartości przedmiotu 

umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.   
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Załącznik nr 2 

UMOWA nr ....................................... 

zawarta w dniu ................................. w Warszawie, pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa ‐ Urzędem Transportu Kolejowego 

z siedzibą w Warszawie (kod: 00‐928) przy ul. Chałubińskiego 4 reprezentowanym przez: 

………………………………….. ‐ …………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

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

reprezentowanym przez: 

………………………………. ‐ ………………………………. 

zwanego dalej Wykonawcą. 

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem zamówieniowym, w trybie przetargu nieograniczonego, realizowanym na 

podstawie zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, strony zawarły następująca umowę: 

 

§ 1.  
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2 Ustawy z dn. 23.11.2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U. 

nr 1529) w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek 

pocztowych, ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Transportu Kolejowego. Przez przesyłki pocztowe będące przedmio‐

tem umowy rozumie się: przesyłki listowe nie rejestrowane krajowe i zagraniczne, przesyłki listowe rejestrowane nadane i doręczo‐

ne za pokwitowaniem lub potwierdzeniem odbioru, krajowe lub zagraniczne, paczki pocztowe krajowe i zagraniczne – przesyłki re‐

jestrowane. Zamawiający będzie umieszczał na przesyłkach w miejscu przeznaczonym na znak opłaty napis (nadruk, znak pieczęci ) 

o treści ustalonej z Wykonawcą. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przewidywaną  ilość zamawianych usług, minimalne wymagania, funkcjonalności oraz 

parametry,  jakie  spełniać muszą w/w. wraz  z  informacjami, oraz  innego  rodzaju obowiązków nakładanych na Wykonawcę, oraz 

wszelkie inne zagadnienia natury merytorycznej ‐ zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej OPZ, będący jako część SIWZ – 

załącznikiem do niniejszej umowy. Podane w nim ilości służą jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości przedmiotu umowy i będą 

ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu 

zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji umowy. 

3. Usługi pocztowe, o których mowa w § 1 pkt 1 będą realizowane zgodnie z niniejszą umową oraz odpowiednio z uwzględnieniem 

następujących przepisów prawa: ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku –Prawo pocztowe (Dz.U.z 2012 poz.1529); międzynarodowych 

przepisów pocztowych: ratyfikowanej umowy międzynarodowej z dnia 8 listopada 2007 roku (Dz.U. z 2007, nr.206, poz.1494), Regu‐

lamin Poczty Listowej (Dz.U. z 2007 roku nr.108, poz.744), Regulaminu dotyczącego paczek pocztowych (Dz.U. z 2007 roku, nr.108, 

poz.745) w przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym; innych aktów prawnych związanych z realizacją usług będących 

przedmiotem umowy, wydanych na podstawie ustawy i rozporządzenia, oraz w Regulaminach wewnętrznych wykonawcy w zakre‐

sie, w jakim jego postanowienia nie są sprzeczne z niniejszą umową. 

 

4. Umowa obowiązuje od dnia 01.10.2013 r. do dnia 31.12.2015r, chyba że wcześniej suma wynagrodzenia brutto za wszystkie usługi 

zrealizowane od chwili podpisania umowy przekroczy kwotę określoną w §3 ust1 – umowa wówczas wygasa. Obowiązek kontroli tej 

kwoty leży po stronie Zamawiającego.  

5. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy ze skutkiem określonym w §5 ust 1 w sytuacji, w której: 

1) Wykonawca  zaprzestał  z powodów  leżących po  stronie Wykonawcy  realizacji  czynności określonych w umowie, w  terminach 

określonych w umowie  i nie podejmie ich po wezwaniu przez Zamawiającego do ich realizacji; 

2) Wykonawca z powodów leżących po stronie Wykonawcy w inny, rażący sposób nie realizuje właściwie czynności, określonych w 

umowie i nie zaprzestaje tego po wezwaniu przez Zamawiającego do ich właściwej realizacji 

3) Utraty przez Wykonawcę uprawnień do świadczenia usług objętych niniejsza umową; 

6. W przypadku wystąpienia innych, niż określone w §1 ust 6 nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w umowie 

przez Wykonawcę, Zamawiający może określić, w jakiej części umowa nie została wykonana właściwie i wprost proporcjonalnie ob‐

niżyć wielkość wynagrodzenia, określonego na podstawie §3 ust 1. Obniżenie wynagrodzenia wymaga uzasadnienia pisemnego ta‐

kiej czynności.  

 

§ 2.  
1. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) jest uprawniony do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzone‐

go zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 2 pkt. 1. 



Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie 
Świadczenie usług pocztowych – część 2, nr postępowania: BAF‐2311‐500a/2013 

9 

 

 

2) posiada doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną, znajduje się w sytuacji ekonomiczno‐finansowej oraz  dysponuje odpowiednią 

kadrą – wystarczającymi do realizacji przedmiotu umowy; 

2. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) wykonywać zlecone czynności z zachowaniem należytej  staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej 

działalności.  

2) obowiązany  jest do zachowania w  tajemnicy wszelkich  informacji dotyczących Zamawiającego, zdobytych przy  realizacji zleco‐

nych czynności, pod rygorem cywilnej odpowiedzialności za szkodę,  jaką UTK poniesienie wskutek ujawnienia  jego tajemnic han‐

dlowych. 

3) poinformować Zamawiającego: 

a) o zawieszeniu albo zakończeniu wykonywania działalności pocztowej, w terminie 3 dni od daty zawieszenia albo zakończenia 

tej działalności 

b) o złożeniu wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru operatorów pocztowych, w terminie 3 dni od daty złożenia takiego wniosku, 

c) o wydaniu decyzji  przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zakazie wykonywania działalności pocztowej objętej wpi‐

sem do rejestru, w terminie 3 dni od daty otrzymania tej decyzji. 

4) przestrzegać zasad przetwarzania i ochrony przetwarzanych danych osobowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r.  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), tj. w szczególności: 

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne  skutki działania niezgodnego z w/w. przepisami. Zamawiający  realizuje 

obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przywołanej ustawie 

b) Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków  technicznych  i organizacyjnych,  jakim powinny odpowiadać urządzenia  i systemy  informa‐

tyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr .100 poz. 1024) (jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w sys‐

temach informatycznych) 

c) Wykonawca zobowiązuje się, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. 

d) Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania Administratora Danych Osobowych o stwierdzeniu prób lub 

faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. 

e) Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli pro‐

cesu przetwarzania  i ochrony danych osobowych w sytuacjach odnotowania  incydentu naruszającego  lub grożącego narusze‐

niem w/w. zasad/. 

f) Wykonawca  jest obowiązany do zachowania należytej staranności w zakresie uzasadnionym względami technicznymi  lub eko‐

nomicznymi przy zabezpieczaniu urządzeń  i   obiektów wykorzystywanych przyświadczeniu usług pocztowych oraz zbiorów da‐

nych przed ujawnieniem tajemnicy pocztowej. 

3. Zamawiający  zastrzega  sobie możliwość  rozwiązania Umowy bez okresu wypowiedzenia w przypadku  stwierdzenia naruszenia 

przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, i braku zaprzestania powyższego na żądanie Zamawia‐

jącego. 

4. W przypadku wykonania przedmiotu przy pomocy podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowie‐

dzialność za świadczone usługi. 

 

§ 3.  
1. Strony Umowy ustalają, iż maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy określają na kwotę …..  złotych brutto (słowie …..). 

2. Usługi pocztowe opłacane będą w formie opłaty z dołu. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy Wykonawca po‐

bierał będzie od Zamawiającego opłaty zgodne z cennikiem usług pocztowych zawartym w formularzu cenowo‐ofertowym stano‐

wiącym załącznik do umowy. 

3. Podstawą obliczenia należnego wynagrodzenia będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane i zwrócone z powodu braku moż‐

liwości  ich doręczenia w okresie  rozliczeniowym, potwierdzona co do  ich  liczby,  i wagi na podstawie dokumentów nadawczych  i 

oddawczych, przy czym obowiązywać będą ceny jednostkowe podane w Formularzu Ofertowym oraz – w zakresie nie określonym 

w owym formularzu – ceny określone w Cenniku usług (wszystko to załącznik nr 1 do Umowy). Ceny poszczególnych usług, składa‐

jących się na przedmiot zamówienia, określone w Formularzu Ofertowym oraz – w zakresie nie określonym w owym formularzu – 

ceny określone w Cenniku usług, zawierają wszystkie koszty związane z prawidłową realizacja umowy. Na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek zapewnienia Zamawiającemu dostępu do aktualnego Cennika usług. 

4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę  faktury VAT zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania  faktur, sposobu  ich 

przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 

68, poz.360, z pożn.zm.) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W przypadku zmiany w/w. rozporządzenia, 

lub uchylenia go i zastąpienia innym, obowiązują zasady przepisów obowiązujących w momencie wystawienia faktury. Wykonawca 

jest zobowiązany do wysłania faktury najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wystawienia, przesyłką poleconą prioryteto‐

wą. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.Faktury VAT będą wystawiane  i doręczane od‐

dzielnie dla lokalizacji:  
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a.  Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00‐928 Warszawa  

b.  Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Warszawie, ul. Hoża 86, 00‐682 Warszawa  

c.  Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20‐022 Lublin 

d.  Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, 31‐516 Kraków  

e.  Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Katowicach, ul. Przemysłowa 10, 40‐020 Katowice 

f.  Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2‐4, 80‐958 Gdańsk 

g.  Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Joannitów 13, 50‐950 Wrocław 

h.  Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Poznaniu, al. Niepodległości 8, 61‐875 Poznań 

5. Wynagrodzenie określone w umowie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy przez Wykonawcę. 

 

 

§ 4.  
1. ……………….  jest  osobą  ze  strony  Zamawiającego  odpowiedzialną  za  realizacje  niniejszej  umowy,  w  tym upoważnioną do 

kontaktów z Wykonawcą, w sprawach związanych z  realizacją niniejszej umowy w czasie  jej obowiązywania. Dane  teleadresowe: 

telefon stacjonarny: ……………. telefon komórkowy: ……………., poczta mailowa: ………………….@utk.gov.pl; 

2. ……………………..……….……………  jest osobą ze strony Wykonawcy upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, w spra‐

wach  związanych  z  realizacją  niniejszej  umowy  w  czasie  jej  obowiązywania.  Dane  teleadresowe:  telefon  stacjonarny: 

…………………….………………,  telefon  komórkowy:  ……………………………..,  poczta  mailowa: 

……………………………..…………………. 

 

§ 5.  
1. Za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie Wykonawcy,  Zamawiający może  żądać  od Wykonawcy  zapłaty  kary 

umownej w wysokości 15% maksymalnego wynagrodzenia, określonego w §3 ust 1 PZP.  

2. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych wg zasad określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający wystawi 

Wykonawcy notę obciążeniową. Wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy wg zasad określonych w § 3 nin. umowy może zostać po‐

mniejszone o wartość not obciążeniowych, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. W  przypadku  powstania  szkód  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  przewyższających  wysokość  kar 

umownych,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego wysokość  zastrzeżonych  kar  (od‐

szkodowanie uzupełniające). 

4. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe. Odsetki ustawowe za nie zapłacone w 

terminach faktury VAT będą płacone przez Zamawiającego w przypadku stosownego wezwania od Wykonawcy na podstawie noty 

odsetkowej. W przypadku zalegania z płatnościami przez okres dłuższy niż 21 dni od wskazanego terminu zapłaty, usługi począwszy 

od następnego okresu rozliczeniowego mogą być realizowane przez Wykonawcę z zastosowaniem formy płatności z góry, na ogól‐

nie obowiązujących zasadach. W takim przypadku, powrót do formy płatności z dołu nastąpi po uregulowaniu zaległych należności 

wraz z ustawowymi odsetkami, od następnego okresu rozliczeniowego. 

 

§ 6.  
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umo‐

wy. 

2.  Zamawiający przewiduje, w  celu należytego wykonania przedmiotu umowy, możliwość  zmiany  jej postanowień w  stosunku do 

treści oferty Wykonawcy, w tym zmianę: ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy, zasad wypłaty wynagrodzenia, wy‐

sokości wynagrodzenia, sposobu rozliczania, lokalizacji, regulaminu i cennika świadczenia usług pocztowych ‐ o ile zostanie spełnio‐

ny jeden z następujących warunków: 

a) w sytuacji zaistnienia siły wyższej 

b) gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez Wykonawcę lub/oraz Zamawia‐jącego oko‐

liczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemoż‐

liwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

c) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także w przypadku prze‐sunięcia źródeł 

finansowania zamówienia. 

d) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa  lub wprowadzenia nowych przepisów prawa  lub zmiany  lub wprowadzenia 

nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność  zmiany, modyfikacji  lub odstępstwa w odniesieniu do 

przedmiotu zamówienia; 

e) zmiana ustawowej stawki podatku VAT lub innych obiektywnych obciążeń podatkowych; 

3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w  §6 ust.  1 niniejszej umowy okoliczności nie  stanowi bezwzględnego zobowiązania 

Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

4. Ewentualna zmiana umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu,  jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację 
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na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego. 

 

§ 7.  
1. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT: 

a) NIP – …………………. 

b) REGON: ……………………….. 

2. Wykonawca nie może dokonać cesji swojej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zama‐

wiającego wyrażonej na piśmie. 

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają  formy pisemnej pod  rygorem nieważności z zastrzeżeniem danych dotyczących 

osób do kontaktu I odpowiedzialnych za realizację umowy. 

4. Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. W sprawach nie uregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

6. Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

Załącznik do umowy: 

1. Formularz opisowo‐cenowy wraz z regulaminem świadczenia usług oraz cennikiem 

2. SIWZ 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA   
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Załącznik nr 3 

 

 

……………………………………. pieczęć Wykonawcy 

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………..…………………………..  

 

Siedziba Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………..  

 

REGON Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….……………………….. 

 

NIP Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym 

imię i nazwisko: …………………………….…………………stanowisko: ……………………………………….……….……………… 

nr telefonu oraz faksu ………………………………………………………..…………… adres mailowy ……………………………… 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Do: Urzędu Transportu Kolejowego, 00‐928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 130.000 euro na: 

na świadczenie usług pocztowych‐ część 2 

(Nr: BAF‐2311‐500a/2013) 

 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie: ……………. zł netto, to jest ………………… zł brutto, na podstawie 

niniejszego cennika: 

Rodzaj usługi 
Szacowana 

liczba 

Cena poje‐
dyńczej 
usługi 
netto 

Cena suma‐
ryczna usłu‐
gi netto 

Podatek 
VAT 

Cena suma‐
ryczna usługi 

brutto 

P
rz
e
sy
łk
i l
is
to

w
e
 k
ra
jo
w
e
 

Przesyłka listowa 
rejestrowana kate‐
gorii A, czas dorę‐
czenia do 6 dni 

zwrot ‐ do 50 g  115             

do 50 g  2435             

Zwrot ‐ ponad 50 g do 
100 g 

10 
           

ponad 100 g do 350 g  15610             

zwrot ponad 100 g do 
350 g 

80 
           

ponad 350 g do 500 g  15             

ponad 50 g do 100 g  130             

ponad 500 g do 1000 
g 

40 
           

Przesyłka listowa 
rejestrowana kate‐
gorii B, czas dorę‐
czenia do 6 dni 

ponad 100 g do 350 g  455             

ponad 350 g do 500 g  40             

ponad 500 g do 1000 
g 

220 
           

ponad 1000 g do 
2000g 

115 
           

Przesyłka listowa 
nierejestrowana 
kategorii A, czas 

doręczenia do 6 dni 

do 50 g  1120             

ponad 100 g do 350 g 
1000 

           

Przesyłka listowa 
nierejestrowana 
kategorii A, czas 

doręczenia do 4 dni 

do 50 g  910             

ponad 100 g do 350 g 
130 
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Przesyłka listowa 
nierejestrowana 
kategorii B, czas 

doręczenia do 4 dni 
ponad 1000 g do 
2000g 

10 

           

Przesyłka listowa 
rejestrowana kate‐
gorii A, czas dorę‐
czenia do 4 dni 

do 50 g  450             

ponad 50 g do 100 g  200             

ponad 100 g do 350 g  10415             

ponad 350 g do 500 g  10             

ponad 500g do 1000 g 
25 

           

Przesyłka listowa 
rejestrowana kate‐
gorii B, czas dorę‐
czenia do 4 dni 

ponad 100 g do 350 g  75             

ponad 350 g do 500 g  15             

ponad 500 g do 1000g 
45 

           

ponad 1000 g do 
2000g 

45 
           

P
ac

zk
i p

o
cz
to

w
e
 k
ra
jo
w
e
 

Paczka pocztowa 
nierejestrowana 
kategorii A, czas 

doręczenia do 3 dni 

do 1 kg  30             

ponad 1 kg do 2 kg  25             

ponad 2 kg do 5 kg  80             

Paczka pocztowa 
rejestrowana kate‐
gorii A, czas dorę‐
czenia do 3 dni 

do 1 kg  10             

od 1 kg do 2 kg 
10 

           

Dodatkowe usługi 
krajowe 

usługa potwierdzenie 
odbioru 

24480 
           

zwrot: usługa po‐
twierdzenie odbioru 

250 

           

   
Cena oferty brutto:    

 

Uwagi do w/w. cennika: 
Paczki pocztowe krajowe 

Kategoria A to paczki o wymiarach: 

MINIMUM ‐ wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm 

MAKSIMUM ‐ żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm. 

Przesyłki listowe krajowe 

Kategoria A to przesyłki 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 325 mm, szerokość 230 mm. 

Kategoria B to przesyłki o wymiarach: 

MINIMUM ‐ jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, 

MAKSIMUM ‐ suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. 

 

Oświadczamy, iż usługi pocztowe świadczone przez Naszą firmę, a nie wycenione w w/w. formularzu cenowym w Naszym formularzu 

cenowym będą świadczone przez Naszą firmę w oparciu o obowiązujący regulamin świadczenia usług pocztowych Naszej firmy oraz 

aktualny cennik naszej firmy, jaki to dokumenty zostały załączone do niniejszej oferty. 

 

Akceptujemy: Terminy i zasady płatności oraz zasady odpowiedzialności i reklamacji, określone w SIWZ. 

 

 

 

W związku ze złożoną ofertą: 

1.  Oświadczamy,  iż dokładając należytą staranność, zapoznaliśmy się ze Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze 

Wzorem Umowy oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia ‐ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy konieczne infor‐

macje do przygotowania oferty. 

2.  Oświadczamy, że Wzór Umowy, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, został przez nas 

zaakceptowany w całości  i bez zastrzeżeń  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na za‐

proponowanych warunkach w określonym przez Zamawiającego terminie. 

3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji  istotnych warunków zamó‐

wienia. 
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4.  Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych na kartkach opatrzonych napisem „POUFNE” na stronach: 

do …………….. do ………………… (określa Wykonawca – w przypadku pełnej jawności – prosimy skreślić lub nie wypełniać) 

niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

5.  Ofertę niniejszą składamy na ….................. kolejno ponumerowanych kartkach. 

6.  Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom ‐ części zamówienia, których wykonanie wyko‐

nawca zamierza powierzyć podwykonawcom (w przypadku niepowierzana – prosimy o niewypełnianie niżej określonych punk‐

tów): 

  a) ………………………….. 

  b) ………………………….. 

  c) ………………………….. 

  d) ………………………….. 

7.  W zakresie zapisów art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – oświadczamy, iż: 

‐  nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*, 

‐  należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*.  

(* ‐ niewłaściwe skreślić) 

 

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień pu‐

blicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą ‐ listę podmiotów należących do grupy kapitałowej. 

 

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej (w przypadku braku konsumpcji przesłanki z art. 24 ust 2 pkt 5 PZP – prosimy o 

niewypełnianie niżej określonych punktów): 

  a) ………………………….. 

  b) ………………………….. 

  c) ………………………….. 

  d) ………………………….. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

W imieniu Wykonawcy, tj. (nazwa – firma Wykonawcy) …………………………………………………………………………., bio‐

rąc pod uwagę odpowiedzialność cywilną oraz karną za złożenie fałszywego oświadczenia ‐ oświadczam, iż: 

1) w/w. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, tj. m.in.: 

a) nie figuruje w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego, oraz o nie figuruje w Kar‐

totece Karnej Krajowego Rejestru Karnego, tj. w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 1‐11 Prawa Zamówień 

Publicznych, oraz 

b) nie zalega z opłacaniem podatków (Urząd Skarbowy), lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właści‐

wego organu, oraz 

c) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),  lub uzyskał przewidziany prawem zwolnienia, odroczenia 

lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu 

2) w/w. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych 

3) w/w. Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności  i czynności będących przedmiotem 

niniejszego zamówienia,  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania  takich uprawnień; posiada niezbędną wiedzę  i 

doświadczenie (do wykonania zamówienia), dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4) w/w. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operato‐

rów pocztowych, prowadzonego zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, na okres realizacji niniejszej umowy. 

5) oferowany przez w/w. Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia: warunki ogólne oraz szczególne, określone w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznika nr 1 do SIWZ 

5) oferowany przez w/w. Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia warunki zgodności wynikające z wszelkich, po‐

wszechnie obowiązujących, określonych przepisami prawa norm na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym zakresie; 
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Do oferty załączono: 

a) Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (dla osób wykonujących jednoosobowo działalność gospodarczą – wypis z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; dla spółki cywilnej – wypis z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej wszystkich wspólników, dla pozostałych – wypis z KRS), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (dokumenty w formie orygi‐

nału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem 

sposobu reprezentacji); 

b) Stosowny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania działalności pocztowej na podstawie 

wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe, przez cały okres realizacji za‐

mówienia; 

c) Regulamin świadczenia usług pocztowych 

d) Cennik świadczenia usług pocztowych. 

e) pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy (jeśli upoważnienie do podpisania niniejszej oferty nie wynika w odpisu z 

właściwego rejestru. 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


