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  AG.SO.240.03.18                                                                                                       

Białystok,    4    grudnia   2018 r. 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną:  

  świadczenie usług pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku 

 

 

I. Zamawiający 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 

ul. Henryka Sienkiewicza 84 

15-950 Białystok 

tel. fax. +48 85 678 4041 

strona internetowa: www.bialystok.wsa.gov.pl 
 

II. Podstawa prawna udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ) - zwaną 
dalej ,, Ustawą Pzp”, W pozostałym zakresie mają zastosowanie regulacje zawarte w niniejszym 
Ogłoszeniu. 
Usługi pocztowe zostały zaliczone do usług społecznych, do których stosuje się zasady udzielania 
zamówień przewidziane w art. 138 o, ust. 2 -4 ustawy . 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 
euro. 

 

 

III. Przedmiot zamówienia 

 

3.1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Białymstoku, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), zwanej dalej prawem pocztowym, obejmujące 

swym zakresem w szczególności: 

a) przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych i paczek pocztowych w 

obrocie krajowym (na terenie całego kraju, tj. na obszarach miejskich i wiejskich) i 

zagranicznym, w tym przesyłek rejestrowanych; 

b) zwracanie Zamawiającemu przesyłek listowych i paczek pocztowych po wyczerpaniu 

możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy – zgodnie z obowiązującymi przepisami, z 

podaniem przyczyny niedoręczenia; 

c) doręczanie niezwłocznie do siedziby Zamawiającego zwrotnych potwierdzeń odbioru po ich 

skutecznym doręczeniu; 

a także, zobowiązanie Wykonawcy do odbierania z siedziby Zamawiającego co najmniej raz 

dziennie, od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, przesyłek listowych i 

paczek pocztowych Zamawiającego w godzinach od 1430 do 1500 . 
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3.2. Zamawiający na podstawie art.29 ust.3a ustawy Pzp. wymaga aby co najmniej 50 % osób 
wykonujących czynności: doręczania, przyjmowania do nadania, wydawania, sortowania przesyłek od 
Zamawiającego było zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.z 2018r. poz. 917 z późn.zm.).  

 

3.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do Ogłoszenia. Dane 

dotyczące nadawanych przez Zamawiającego przesyłek zawarte w załączniku nr 2 do Ogłoszenia, mają 

charakter szacunkowy i są sporządzone w celu porównania ofert,  nie stanowią ze strony 

Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach. Wykonawcy nie 

przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku, gdy ilości przesyłek 

określonych w umowie nie zostaną w pełni wykorzystane do terminu zakończenia umowy. 
 

3.4. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się wszelkie przesyłki i paczki 

pocztowe określone w Prawie pocztowym oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 

3.5.Przyjmowanie, przemieszczanie, zwroty oraz reklamacje będą realizowane zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy czym przy doręczaniu przesyłek pocztowych należy 

w pierwszej kolejności uwzględnić postanowienia ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), a następnie 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  w sprawie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu 

doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym z dnia 12 października 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2015 

r. poz. 1222 z późn. zm.). 

3.6. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania 

przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca 

wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich 

usunięcia w dniu ich nadania, nadanie  takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w 

dniu usunięcia zastrzeżeń. 

3.7. Zamawiający umieszcza na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie 

identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, 

polecona z potwierdzeniem odbioru) na stronie adresowej przesyłki.  

Zamawiający wymaga, aby na przesyłce, jak i na dowodzie nadania przesyłki rejestrowanej w każdym 

przypadku pozostały dane nadawcy, jakim jest Zamawiający.  

3.8. Wykonawca będzie korzystał z zawiadomień adresata o pozostawieniu przesyłki (awizo) według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 

października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w 

postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1222 z późn. zm.).  

3.9. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w 

sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 

r. poz. 545) Wykonawca powinien posiadać odpowiednią ilość placówek zdawczo - odbiorczych. 

Placówki winny być czynne min. 5 dni w tygodniu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

dysponował placówką nadawczą w miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego oraz 

placówką oddawczą  w każdej gminie lub gminie sąsiedniej na terenie województwa podlaskiego. 

3.10. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Podstawą obliczenia 

należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku możliwości 

ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów 

nadawczych lub dokumentów oddawczych dokumentujących zwrot przesyłek, kiedy możliwość 

dostarczenia została wyczerpana.  

3.11. Przedmiot zamówienia wg kodu CPV: 64110000-0 – usługi pocztowe, 64112000-4 – usługi 

pocztowe dotyczące listów, 64113000-1 – usługi pocztowe dotyczące paczek, 60160000-7 – drogowy 

transport przesyłek pocztowych, 64120000-3 - usługi kurierskie. 
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IV. Termin wykonania zamówienia 

 

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. 
 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków  

 

1. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 

ustawy PZP  (obligatoryjne podstawy wykluczenia) –wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 

do Ogłoszenia, 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, a w szczególności Prawa pocztowego, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku 

w tym zakresie; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. W zakresie zdolności technicznej Wykonawca spełni 

warunek jeżeli wykaże, że posiada placówki pocztowe w każdej gminie województwa 

podlaskiego – załącznik nr 5 do Ogłoszenia. 

 

2.  Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  wyłącznie 

podmioty, o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy. 

 

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o 

informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wskazanych w pkt. VI Ogłoszenia.  
 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

Wraz z ofertą Wykonawca składa w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę następujące dokumenty i oświadczenia : 

 

- w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg załączonego do Ogłoszenia 

wzoru – Załącznik Nr 3) 

2) aktualne zaświadczenie potwierdzające, iż wykonawca został wpisany do rejestru operatorów 

pocztowych (wg załączonego do Ogłoszenia wzoru – Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia); 
3) Wykaz liczby placówek obsługi klienta na terenie województwa podlaskiego, którymi dysponuje 

wykonawca 

 

 

- w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa oświadczenie o 

braku podstaw do wykluczenia (wg załączonego do Ogłoszenia wzoru – Załącznik  

Nr 4), 

 

Pozostałe dokumenty składające się na zawartość oferty: 
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-  aktualny regulamin świadczenia usług pocztowych Wykonawcy, 

-  formularz cenowy (wg załączonego do Ogłoszenia  wzoru – Załącznik Nr 2),  

 

Kserokopie składanych dokumentów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub 

osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

 

7.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedury 

Wykonawcy przekazują Zamawiającemu pisemnie lub faksem na numer: 85 6784041. Zamawiający 

nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

7.2. Zamawiający wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie 

prowadzonego postępowania przekazuje  Wykonawcy pisemnie  lub faksem. 

7.3. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem uważa się za złożone 

w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze stron 

na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.4. Korespondencję należy kierować na adres:  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, ul. Henryka Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok. 

7.5. W sprawie postępowania objętego niniejszym Ogłoszeniem  należy porozumiewać się z Panem 

Piotrem Topczewskim, numer telefonu 85 6784041.  

7.6. Wszelkie terminy liczy się od chwili, w której Zamawiający był w stanie zapoznać się z treścią 

nadesłanego pisma. Zamawiający przyjmuje informacje od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 

do 1500  z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Jeśli pismo wpłynie po godzinach  wówczas uznaje się, 

ze pismo wpłynęło w następnym dniu roboczym. 
 

VIII. Wadium  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

IX. Termin  związania ofertą 

 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  

 

X. Opis sposobu przygotowywania oferty 

 

10.1.Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w jednym 

egzemplarzu w formie pisemnej, w języku polskim. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być 

sygnowane podpisem Wykonawcy. 

10.2. Zaleca się, aby oferta została sporządzona pismem maszynowym. 

10.3.Oferta i wszystkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres Wykonawcy, pieczątkę 

nagłówkową firmy oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w 

imieniu Wykonawcy. 

10.4.W formularzu ofertowym powinna być podana cena brutto na realizację zamówienia, ze 

wskazaniem kwoty podatku VAT w walucie polskiej (załącznik nr 2 do Ogłoszenia).   



 
6 

10.5. Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 

zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 

Oferta w postępowaniu na: 

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz  Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Białymstoku w zakresie przyjmowania , przemieszczania i doręczania przesyłek 

oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji  od Zamawiającego. 

Otworzyć na publicznej sesji otwarcia ofert. 
 

 

10.6.  Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte w sposób zapobiegający 

jej dekompletacji. 

10.7. Oferty składa się bezwzględnie w terminie i miejscu określonym w Ogłoszeniu. Oferty złożone 

po wyznaczonym terminie będą niezwłocznie zwracane Wykonawcy bez otwierania. 

10.8. Zamawiający informuje, iż oferty składane w tym postępowaniu o zamówienie publiczne są 

jawne i podlegają udostępnieniu od chwili otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie 

później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie 

zawierała informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji muszą być opatrzone klauzulą „nie udostępniać – tajemnica 

przedsiębiorstwa”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności. W rozumieniu Zamawiającego „wykazanie/udokumentowanie” zachodzi 

wówczas, gdy Wykonawca udowodni/oświadczy, że zastrzeżone informacje są nieujawnione do 

wiadomości publicznej. Zastrzeżone informacje stanowią wartość techniczną i/lub technologiczną, 

organizacyjną przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą jakie 

Wykonawca podjął działania celem zachowania ich poufności. Sam fakt zabezpieczenia informacji 

poprzez włożenie ich do koperty i opatrzenie klauzulą TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA nie jest 

wystarczające do wykazania działania, jakie Wykonawca podjął w celu zachowania poufności. 

Zamawiający zweryfikuje skuteczność zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. W przypadku 

stwierdzenia, że nie było dopuszczalne zastrzeżenie tajemnicy określonych informacji, zamawiający 

ujawni te informacje. Jeżeli zamawiający będzie miał wątpliwości jak zakwalifikować określone 

informacje, zażąda od Wykonawcy wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.  Wykonawca nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

10.9.  Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów żądanych w pkt. VI Ogłoszenia wraz ze 

szczegółowym ich wykazem  w formularzu ofertowym.  

10.10. Oferta bądź oświadczenia podpisane przez osobę inną niż Wykonawca musi zawierać dokument 

potwierdzający odpowiednie upoważnienie – pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona 

kopia). 

10. 11. Zaleca się, aby każda zapisana strona złożonej oferty była ponumerowana i opatrzona pieczęcią 

nagłówkową Wykonawcy.   
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10. 12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki, 

modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich 

samych zasad jak składana oferta) z napisem na kopercie „ZAMIANA”. Koperty oznaczone w ten 

sposób zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, a następnie zostaną dołączone do oferty. 

 

XI. Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w Biurze 

Podawczym Sądu (parter ) do dnia 11 grudnia 2018 r. do godz. 1200 .  

Wszystkie oferty otrzymane po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania Wykonawcom.  
 

XII.  Miejsce i termin otwarcia ofert 

 

Zamawiający komisyjnie otworzy koperty z ofertami dnia 11 grudnia 2018 r. o godz. 1215  w siedzibie 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku przy ul. Henryka Sienkiewicza 84 w sali nr 

07 (parter).  

Wykonawcy mają prawo być obecni przy otwieraniu ofert.  

Zamawiający powiadomi pisemnie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców., którzy zgłosili 

oferty.  
 

XIII. Opis sposobu obliczania ceny oraz kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

W cenę należy wkalkulować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Podana wartość zamówienia jest ceną, która powinna gwarantować pełną realizację zamówienia i być 

ceną niezmienną do końca realizacji zamówienia, za wyjątkiem zmiany ustawowej stawki podatku 

VAT. Cenę ofertową brutto należy obliczyć uwzględniając dane wskazane w formularzu cenowym. 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami: 

 

1. Cena za realizację zamówienia – 80% 

 

Ocena punktowa wskazanego kryterium, dokonana zostanie zgodnie z formułą: 
 

 

                          C min 

             C =    x 100 pkt. x 80% 

                           C o 

 

C – wartość punktowa uzyskana w kryterium „cena” 

C min – najniższa oferowana cena brutto spośród ofert podlegających ocenie 

C o – cena ocenianej oferty  

 

Oferta w kryterium „cena” może otrzymać maksymalnie 80 punktów.  

 

2. Liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej na umowę o pracę, 

w przeliczeniu na pełnozatrudnionych przy realizacji niniejszego zamówienia, według stanu na 30 

września 2018r. – 10% 
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                       Z Wyk 

             Z = -------------- x 100 pkt x 10% 

                       Z max 

 

 

Z – wartość punktowa uzyskana w kryterium „liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych w 

działalności operacyjnej na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych przy realizacji 

niniejszego zamówienia, według stanu na 30 września 2018 r.” 

Z Wyk – liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej Wykonawcy na 

umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych przy realizacji niniejszego zamówienia, według 

stanu na dzień 30 września 2018r. 

 Z max – największa liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej na 

umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych przy realizacji niniejszego zamówienia, według 

stanu na dzień 30 września 2018r. wynikająca z ofert, które nie podlegają odrzuceniu. 

 

Przez działalność operacyjną Zamawiający rozumie działalność Wykonawcy związaną z realizacją 

usług objętych zamówieniem: odbieranie i dostarczanie korespondencji, obsługa korespondencji w 

placówkach pocztowych, spedycja i transport, czynności ekspedycyjno- rozdzielcze z uwzględnieniem 

osób zatrudnionych u Wykonawcy. 

 

Oferta w kryterium „liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej na 

umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 30 września 2018 r.” może 

otrzymać maksymalnie 10 punktów.  

 

 

3. Liczba placówek obsługi klienta znajdujących się na terenie województwa podlaskiego – 10% 

 

 

 

                   WP1  

WP =  ----------------    x  100 pkt x 10% 

                   WP max 

 

Gdzie: 

WP – wartość punktowa uzyskana w kryterium „liczba placówek obsługi klienta znajdujący się na 

terenie województwa podlaskiego”, którymi dysponuje Wykonawca 

WP1 – liczba punktów obsługi klienta badanej oferty na terenie województwa podlaskiego 

WPmax – największa liczba punktów obsługi klienta na terenie województwa podlaskiego spośród 

złożonych ofert 

 

Liczbę punktów obsługi klienta  należy podać wypełniając załącznik nr 5 do Ogłoszenia. 

 

Oferta w kryterium „liczba placówek obsługi klienta znajdujących się na terenie województwa 

podlaskiego” może otrzymać maksymalnie 10 punktów.  
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4. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zgromadzi najwyższą sumę punktów wg 

opisanych kryteriów obliczoną według podanego wzoru: 

 

P = C + Z + WP 

 

P – ocena punktowa całkowita 

C – wartość punktowa oferty w kryterium „cena” 

Z – wartość punktowa oferty w kryterium „liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych w 

działalności operacyjnej na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 30 

września 2018 r.” 

WP – wartość punktowa uzyskana w kryterium „liczba placówek obsługi klienta znajdujący się na 

terenie województwa podlaskiego”, którymi dysponuje Wykonawca. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej 

oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

14.1. Zamawiający udzieli zamówienia  Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

podane powyżej  kryteria oceny oferty.  

14.2. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze nie później niż 

przed upływem terminu związania ofertą. 
 

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do Ogłoszenia. Dopuszcza się możliwość 

wprowadzenia następujących zmian w umowie, a  w szczególności zmianę kwoty wartości umowy 

w następujących  przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2)  zmiany przepisów prawa, opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub dzienniku 

urzędowym odpowiedniego ministra bądź też zmiany lub wejścia w życie uchwał, decyzji lub 

innych aktów wydawanych przez stosowne podmioty nadzoru w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia. 

2.   W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę  

umowy powiadamiając Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany 

treści umowy oraz załączając jej uzasadnienie  i stosowne dokumenty. 

3. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy o dokonanie zmiany 

wynagrodzenia i w przypadku uwzględnienia przez niego wniosku o zmianę cen, strony podejmą 

działania  w celu  podpisania  aneksu do umowy. 
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XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 

   

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcom przysługują środki 

ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XVIII. Opis części zamówienia 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

XX. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

XXI. W innych sprawach nie uregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy z 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986) oraz przepisy kodeksu 

cywilnego (t..j. z 2018 r. poz.1025 z późn. zm.)  
  

 

Załączniki do Ogłoszenia: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2. Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym. 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

5. Liczba placówek obsługi klienta na terenie województwa podlaskiego, którymi dysponuje 

Wykonawca. 

6. Istotne postanowienia umowy. 
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Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych na 

potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku 

 

 

 

1. Definicje przesyłek wyszczególnionych w „Formularzu cenowym”. Przez przesyłki będące 

przedmiotem zamówienia rozumie się:  

a) listy zwykłe – przesyłki nierejestrowane, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym na obszarze Europy, 

b) listy priorytetowe - przesyłki nierejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym na obszarze Europy,  

c) listy polecone- przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym, 

d) listy polecone priorytetowe – przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie 

krajowym  i w obrocie zagranicznym na obszarze Europy, 

e) listy polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłki rejestrowane nie 

będące przesyłkami najszybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone 

za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym,  

f) listy polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłki 

rejestrowane najszybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za 

pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym, 

1) przez paczki będące przedmiotem zamówienia - rozumie się:  

a) paczki rejestrowane zwykłe - nie będące paczkami najszybszej kategorii w obrocie 

krajowym, 

b) paczki rejestrowane ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - nie będące paczkami 

najszybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem 

odbioru,  w obrocie krajowym, 
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2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji przedmiotu zamówienia z zachowaniem 

wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 

2017 r., poz.1481 z późn. zm.) oraz obowiązujących aktów wykonawczych.  

3. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi dostarczania przesyłek w Polsce i poza 

granicami kraju, pod każdy wskazany przez Zamawiającego adres.  

4. Zamawiający jest odpowiedzialny za przekazywanie do nadania przesyłek listowych i paczek w 

stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie ich bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z 

adresem przeznaczenia. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym wg. 

kategorii rodzajowej i wagowej. Opakowanie przesyłek listowych stanowi zaklejona koperta 

Zamawiającego, opakowanie paczki stanowi sztywne pudełko lub szary papier Zamawiającego. 

Zamawiający umieszcza w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące 

adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki oraz pełną nazwę i adres zwrotny 

nadawcy.  Zamawiający zobowiązuje się do umieszczania na stronie adresowej przesyłki w miejscu 

przeznaczonym na znak opłaty pocztowej napisu, nadruku, odcisku pieczęci o treści uzgodnionej z 

Wykonawcą. 

5. Zamawiający nie dopuszcza stosowania przez Wykonawcę własnych opakowań na listy, przesyłki i 

paczki. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której na opakowaniu przesyłki nadanej przez 

Zamawiającego i na dowodzie nadania przesyłki widniał inny podmiot niż Zamawiający.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru w dni robocze od poniedziałku do piątku przesyłek 

przygotowanych do ekspedycji z Biura Podawczego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego 

przy ul. Henryka Sienkiewicza 84, w godzinach 1430 – 1500. 

7. Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich dostarczania przez Zamawiającego do 

Wykonawcy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego dostarczania przesyłek objętych 

przedmiotem zamówienia. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą  dostarczać przesyłki w 

dni robocze od godz. 14.00 do 15:30 do punktu odbioru Wykonawcy zlokalizowanego na terenie 

miasta Białegostoku. 

9. Odbioru przesyłek będą dokonywać przedstawiciele Wykonawcy. Odbiór przesyłek 

przygotowanych do nadania przez Zamawiającego będzie każdorazowo dokumentowany przez 

Wykonawcę pieczęcią, podpisem i datą: 
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1) w ilościowo - wagowym zestawieniu przesyłek nierejestrowanych w obrocie krajowym oraz 

zagranicznym – wg. wzoru Wykonawcy, 

2) w szczegółowym zestawieniu przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym oraz 

zagranicznym, przy czym Zamawiający wymaga, aby w zestawieniu tym były co najmniej 

następujące dane: 

a) liczba porządkowa, 

b) wskazanie adresata (imię i nazwisko lub nazwa), 

c) znak sprawy nadany przez Zamawiającego, 

d) sposób przekazania przesyłki (np. zwykła, priorytetowa, polecona, ZPO itp.), 

e) waga przesyłki, 

f) kwota opłaty za przesyłkę, 

g) identyfikator przesyłki nadany przez Wykonawcę. 

         

           Zamawiający zaakceptuje inny wzór zestawienia zaproponowany przez Wykonawcę pod 

warunkiem, że zestawienie to będzie zawierało pola do wpisywania co najmniej danych wskazanych  w 

pkt 9 ppk 2 lit. a-g i możliwe będzie jego generowanie w powszechnie dostępnym oprogramowaniu 

biurowym. Wykonawca zastrzega możliwość własnego wzoru zestawień zaakceptowanego przez 

Wykonawcę. 

10. Zestawienia opisane w pkt 9 ppk 1) i 2) dla poszczególnych rodzajów przesyłek będą sporządzane 

przez Zamawiającego w każdym dniu ich przekazania w 2 egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

11. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe z zachowaniem standardów i wskaźników 

terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania 

powszechnych usług pocztowych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. z 2013r.  poz.545).  

12. Przesyłki polecone Wykonawca zobowiązany jest dostarczać w trybie określonym do doręczeń 

przez niżej wymienione akty normatywne:  

1) ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), 

2) ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 

r. poz.1257 z późn. zm.),  

3) ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. 

zm.). 
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13. Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie nadania i doręczenia przesyłki miało moc dokumentu 

urzędowego i skutkowało zachowaniem terminów określonych przepisami prawa. 

14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał elektroniczny system umożliwiający śledzenie i 

określanie statusów przesyłek poleconych i paczek pocztowych na podstawie nadanego przez 

Wykonawcę numeru nadawczego. Jednocześnie Zamawiający wymaga, by system ten umożliwiał 

Zamawiającemu lub adresatowi nadanej przez Zamawiającego przesyłki dostęp do statusu przesyłki 

za pośrednictwem wskazanej przez Wykonawcę strony internetowej, w tym: daty nadania, daty 

doręczenia lub awizowania przesyłki oraz danych dotyczących placówki, w której awizowana 

przesyłka oczekuje na odebranie. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie prawidłowego, zgodnego ze stanem faktycznym 

opisu na formularzach zwrotnych potwierdzeń odbioru stosowanych do doręczeń zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  w sprawie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu 

doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym z dnia 12 października 2010 r. (t. j. Dz.U. z 

2015 r. poz. 1222 z późn. zm.), w sposób wskazany na formularzu, a w szczególności:  

1) w przypadku doręczenia przesyłki – do uzyskania od odbiorcy pokwitowania odbioru przesyłki 

poprzez umieszczenie daty jej odbioru i czytelnego podpisu odbiorcy oraz wskazania osoby, 

której doręczono przesyłkę poprzez oznaczenie odpowiedniego pola oraz ewentualne 

zaznaczenie właściwego fragmentu tekstu;  

2) w przypadku niemożności doręczenia przesyłki - do wskazania punktu odbioru, w którym 

pozostawiono przesyłkę do dyspozycji adresata oraz do odnotowania daty jej pozostawienia, 

będącej zarazem datą pozostawienia awizo;  

3) w przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie 7 dni od daty pozostawienia pierwszego awizo – 

do odnotowania daty powtórnego jej awizowania;  

4) w przypadku zwrotu przesyłki do Zamawiającego – do wskazania powodu zwrotu poprzez 

oznaczenie odpowiedniego pola oraz do odnotowania daty zwrotu;  

5) do umieszczenia daty oraz złożenia podpisu przez osobę doręczającą lub wydającą przesyłkę 

( podpis powinien umożliwiać identyfikację tej osoby).  

16. Niedoręczone przesyłki polecone, po wyczerpaniu trybu określonego dla doręczeń, podlegają 

zwrotowi do zamawiającego, przy czym Wykonawca sporządza i przekazuje zamawiającemu 

informację o zwróconych przesyłkach, będące podstawą do rozliczeń z tytułu zwrotów. 

17. W zakresie procedur reklamacyjnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług 

pocztowych, stosuje się obowiązujące przepisy prawa.  
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18. Zamawiający wymaga, aby punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) 

znajdowały się na terenie każdej gminy lub gminy sąsiedniej na terenie kraju. 

19. Zamawiający wymaga, aby placówki nadawcze  i punkty odbioru były czynne we wszystkie dni 

robocze. 
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 Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia 
 

         

 

……………………………………… 

pieczęć nagłówkowa Wykonawcy 

 

      Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 

                      ul. Henryka Sienkiewicza 84  

15-950 Białystok 

 

 

W związku z  postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym na podstawie 
art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1986) na świadczenie usług pocztowychw obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Białymstoku w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek  oraz 
zwrotu przesyłek niedoręczonych, my niżej podpisani , działający w imieniu i na rzecz: 

 

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

 

z siedzibą  ........................................................................................................................................................... 

prowadzący działalność na podstawie wpisu do ................................................................................................ 

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

1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w szczegółowej tabeli opłat 

(formularz cenowy) oraz wyspecyfikowanymi warunkami za łączną cenę 

brutto........................................... zł (słownie:.........................................................) w tym podatek VAT 

...................................... zł (słownie: .........................................................................................................zł) 
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szczegółowa tabela opłat:     

FORMULARZ CENOWY  

Lp Rodzaj przesyłki j.m. Szacowana 

ilość 

przesyłek w 

okresie 

trwania 

umowy 

Cena 

jednostko

wa netto 

Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

1. przesyłki 

krajowe 

nierejestrowane 

EK waga do 350 

g 

gabaryt 

A 
szt. 250     

2. przesyłki 

krajowe 

nierejestrowane 

EK waga do 350 

g 

gabaryt 

B 
szt. 30     

3. Polecone EK 

krajowe do 350 

g 

gabaryt 

A 

szt. 43500     

4. usługa: 

potwierdzenie 

odbioru krajowe 

do 350 g 

gabaryt 

A 

szt. 43500     

5. zwrot polecone 

EK krajowe do 

350 g EK  

gabaryt 

A 

szt. 2000     

6. polecone EK 

krajowe do 350 

g 

gabaryt 

B 

szt. 310     

7 usługa: 

potwierdzenie 

odbioru krajowe 

do 350 g 

gabaryt 

B 

szt. 310     

8 polecone EK 

krajowe ponad 

350 g do 1000 g 

gabaryt 

B 

szt. 850     

9 usługa: 

potwierdzenie 

odbioru krajowe 

od  350 g do 

1000 g 

gabaryt 

B 

szt. 850     

10 polecone EK 

ponad 1000 g do 

2000 g  

gabaryt 

B 

szt. 650 

 

    

11 usługa: 

potwierdzenie 

odbioru krajowe 

od  1000 g do 

2000 g 

gabaryt 

B 

szt. 650     

12 Paczki EK 

krajowe A ponad 

2 kg do 5 kg 

 szt. 300     

13 usługa  szt. 300     
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potwierdzenie 

odbioru Paczki 

EK krajowe A 

ponad 2 kg do 

5kg 

14 Paczki EK 

krajowe A ponad 

5 kg do 10 kg 

 szt.   120 

   

    

15 potwierdzenie 

odbioru krajowe 

Paczki EK 

krajowe A ponad 

5 kg do 10 kg 

 szt. 120     

16 Paczki  powyżej 

10 kg do 20 kg 

 szt 40     

17 potwierdzenie 

odbioru krajowe 

paczki  krajowe 

ponad 10 kg do 

20 kg 

 szt 40     

18 Polecone PR 

zagraniczne 

strefa A waga do 

350 g 

 szt.  25     

19 potwierdzenie 

odbioru 

Polecone PR 

zagraniczne 

strefa A waga do 

350 g 

 szt.   25     

20 Polecone PR 

zagraniczne 

strefa B waga do 

350 g 

 szt.     25     
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potwierdzenie 

odbioru 

Polecone PR 

zagraniczne 

strefa B waga 

350 g 

 

 

szt  25    

 

    

22 Usługa odbioru 

korespondencji 

 mie- 

siąc 
24     

Łączna wartość  --------- -------------  

 

Słownie : …………………………………..00/000 groszy 

 

…….......................... 

(miejscowość i data)  

……………….………………………………  

(podpis czytelny osoby upoważnionej    do występowania 

w imieniu wykonawcy) 

        
 

2) oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty Wykonawcy związane z 

realizacją umowy – wynikające ze świadczenia usług wyszczególnionych w formularzu cenowym z 

zastrzeżeniem, że w przypadku usług dodatkowych i komplementarnych do usług objętych 
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zamówieniem, które nie zostały wskazane w formularzu cenowym zastosowanie będą miały stawki 

cenowe według cennika Wykonawcy obowiązującego w dniu realizacji usług. 

3) w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, 

4) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem dotyczącym zamówienia i nie wnosimy do niego 

żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za  związanych określonymi w nim zasadami, 

5) Liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej na umowę o pracę 

w przeliczeniu na pełnozatrudnionych przy realizacji niniejszego zamówienia według stanu na 

dzień 30 września 2018 r. wynosi: ..................... . 
 

6) Integralną częścią  oferty są niżej wymienione załączniki:  

 

Numer 

załącznika  

Nazwa Nr strony 

1.  Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

 

 

2.  
Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z 

postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  

 

 

3.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty. 

 

 

4.  Wpis do rejestru operatorów pocztowych , o którym mowa w art.6 

ust.1 Prawa pocztowego  

 

 

 

5.  Wykaz liczby placówek obsługi klienta na terenie województwa 

podlaskiego, którymi dysponuje wykonawca 

 

 

 

 

 

6.  Podpisane ogólne warunki umowy 

 

 

 

 

 

7.  Pozostałe dokumenty, nie wymienione w Ogłoszeniu, które 

Wykonawca dołącza do oferty: 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

miejscowość i data 

       ……………………………………… 

                                                                                                            (podpis czytelny albo podpis i pieczątka 

                                                                                                            osoby upoważnionej do  

                                                                                                             występowania w imieniu wykonawcy)   
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  Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

Wykonawca: 

………………………………………………… 

Zamawiający: 

Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Białymstoku 

ul. Henryka Sienkiewicza 84 

15-950  Białystok 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „świadczenie usług pocztowych na 

potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku”, prowadzonego przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Białymstoku, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w   Ogłoszeniu pkt VI. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do Ogłoszenia 

Wykonawca: 

………………………………………………… 

 

Zamawiający: 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Białymstoku 

ul. Henryka Sienkiewicza 84 

15-950 Białystok 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „świadczenie usług 

pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku” prowadzonego 

przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oświadczam,  że nie podlegam wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 

zamówień publicznych.  

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 5 do Ogłoszenia 
 

 

Liczba placówek obsługi klienta na terenie województwa podlaskiego, którymi dysponuje 
Wykonawca 

 
 

 

l.p. Powiat Liczba placówek, 
którymi dysponuje 

Wykonawca 

1 miasto Białystok  

2 powiat białostocki, w tym w gminach:  

 Choroszcz  

 Czarna Białostocka  

 Dobrzyniewo Duże  

 Gródek  

 Juchnowiec Kościelny  

 Łapy  

 Michałowo  

 Poświętne  

 Supraśl  

 Suraż  

 Tykocin  

 Turośń Kościelna  

 Wasilków  

 Zabłudów  

 Zawady  

3 miasto Łomża  

4  

powiat łomżyńskim, w tym w gminach: 

 

 Jedwabne  

 Nowogród  

 Miastkowo  

 Piątnica  

 Przytuły  

 Śniadowo  

 Wizna  

 Zbójna  

5 miasto Suwałki  

6 powiat suwalski, w tym w tym w 

gminach: 

 

 

 Bakałałarzewo  

 Filipów  

 Jeleniewo  

 Przerośł  

 Raczki  

 Rutka-Tartak  

 Szypiliszki  

 Wiżajny  

7 powiat augustowski, w tym w gminach:  
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 Augustów  

 Bargłów Kościelny  

 Lipsk  

 Nowinka  

 Płaska  

 Sztabin  

8 powiat bielski, w tym w gminach:  

 Bielsk Podlaski  

 Boćki  

 Brańsk  

 Orla  

 Rudka  

 Wyszki  

9 powiat grajewski, w tym w gminach: 

 

 

 Grajewo  

 Radziłów  

 Rajgród  

 Szczuczyn   

 Wąsocz  

10 powiat hajnowski , w tym w gminach:  

 Białowieża  

 Czeremcha  

 Czyże  

 Dubicze Cerkiewne  

 Hajnówka  

 Kleszczele  

 Narew  

 Narewka  

11 powiat kolneński, w tym w gminach:  

 Grabowo  

 Kolno  

 Mały Płock  

 Stawiski  

 Turośl  

12  
powiat moniecki , w tym w gminach: 

 

 Goniądz  

 Jasionówka  

 Jaświły  

 Knyszyn  

 Krypno  

 Mońki  

 Trzvcianne  

13 powiat sejneński, w tym w gminach: 

 

 

 Giby  

 Krasnopol  

 Puńsk  

 Sejny  

14 powiat siemiatycki, w tym w gminach:  

 Siemiatycze  

 Drohiczyn  

 Dziadkowice  
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 Grodzisk  

 Mielnik  

 Milejczyce  

 Nurzec- Stacja  

 Perlejewo  

15 powiat sokólski, w tym w gminach:  

 Sokółka  

 Dąbrowa Białostocka  

 Janów  

 Korycin  

 Krynki  

 Kuźnica  

 Nowy Dwór  

 Sidra  

 Suchowola  

 Szudziałowo  

16 powiat wysokomazowiecki, w tym w 
gminach: 

 

 Wysokie Mazowieckie  

 Ciechanowiec  

 Czyżew- Osada  

 Szepietowo  

 Klukowo  

 Kobylin-Borzymy  

 Kulesze Kościelne  

 Nowe Piekuty  

 Sokoły  

17 powiat zambrowski, w tym w gminach:  

 Zambrów  

 Kołaki Kościelne  

 Rutki  

 Szumowo  

RAZEM  
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Załącznik nr 6 do Ogłoszenia  
  

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Zawarcie umowy następuje na podstawie przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy, jest świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w obrocie krajowym  

i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz 

zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Białymstoku  z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 84. 

2. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, a w szczególności:  

1) ustawą z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1481 z późn. zm.) 

oraz mającymi zastosowanie obowiązującymi aktami wykonawczymi,  

2) międzynarodowych przepisów pocztowych, tj. wiążących Rzeczpospolitą Polską umów 

międzynarodowych dotyczących świadczenia usług pocztowych oraz wiążących regulaminów 

Światowego Związku Pocztowego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe z zachowaniem standardów określonych  

w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie 

warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. 

z 2013r. poz. 545) co najmniej w zakresie czasu przebiegu przesyłek i sposobu świadczenia usług. 

4. W przypadku zmian w w/w przepisach zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące bez 

konieczności zmiany treści  umowy w formie aneksu.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi dostarczania przesyłek do każdego 

wskazanego przez Zamawiającego adresu w Polsce i poza granicami kraju zgodnie z wiążącymi 

Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi dotyczącymi świadczenia usług pocztowych 

oraz wiążących regulaminów Światowego Związku Pocztowego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru w dni robocze od poniedziałku do piątku przesyłek 

przygotowanych do ekspedycji z Biura Podawczego znajdującego się w siedzibie Zamawiającego 

przy ul. Henryka Sienkiewicza 84, w godzinach od 1430 do 1500 i nadania ich w dniu odbioru od 

Zamawiającego. 

7. Świadczenie usług pocztowych odbywać się będzie po cenach jednostkowych określonych w 

ofercie Wykonawcy z dnia .................... 2018 r., której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy.  

8. Wymagania wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamówienia  - klauzula społeczna: 

a) Zamawiający wymaga aby co najmniej 50% osób wykonujących czynności: doręczania, 

przyjmowania do nadania, wydawania, sortowania przesyłek od Zamawiającego było w 

całym okresie realizacji umowy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917  

z późn. zm.). 
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b) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nadawania przesyłek pocztowych w dniu ich dostarczenia do 

punktu odbiorczego Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących przygotowania dostarczonych do nadania przesyłek  

(nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego adresu, niezgodność wpisów do dokumentów 

nadawczych z wpisami na przesyłkach, brak znaków opłaty) Wykonawca wyjaśnia je telefonicznie  

z Zamawiającym.  

3. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do przygotowania dostarczonych przesyłek i braku 

możliwości ich wyjaśnienia lub usunięcia w dniu ich przekazania, dopuszcza się możliwość 

przesunięcia nadania przesyłek na następny dzień roboczy po ich dostarczeniu do punktu 

odbiorczego.  

4. Wykonawca dostarcza wzór prawidłowo zaadresowanej przesyłki. Wzór ten stanowi załącznik do 

niniejszej umowy. 

5. Znak opłaty pocztowej zastępuje się napisem umieszczanym przez Zamawiającego na przesyłkach  

w formie odcisku pieczęci lub nadruku, wg. wzoru dostarczonego przez Wykonawcę. Wzór ten 

stanowi załącznik  do niniejszej umowy.  

6. Ilości przesyłek do nadania, określone w Formularzu cenowym przez Zamawiającego mają jedynie 

charakter szacunkowy, nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do ich nadania i nie 

stanowią podstawy roszczeń Wykonawcy o zapłatę. 

 

 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) przygotowania przesyłek do nadania w sposób odpowiadający wymogom dla danego rodzaju 

przesyłek pocztowych, określony w przepisach prawa, a także w regulaminie świadczenia usług 

pocztowych Wykonawcy, 

2) prawidłowego adresowania przesyłek zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Wykonawcę, co 

obejmuje umieszczanie na opakowaniu każdej nadawanej przesyłki nazwy odbiorcy wraz z jego 

adresem, określania rodzaju przesyłki innej niż zwykła (priorytet, polecony), załączanie 

zwrotnych poświadczeń odbioru do przesyłek tej kategorii oraz pełną nazwę i adres zwrotny 

Zamawiającego, 

3) opatrywania przesyłek napisem zastępującym znak opłaty pocztowej,  

4) sporządzania w dwóch egzemplarzach zestawień przesyłek przekazywanych do punktów 

odbiorczych Wykonawcy: 

a) przesyłek rejestrowanych - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej 

umowy, z których oryginał będzie przeznaczony dla placówki nadawczej Wykonawcy, a 

kopia dla Zamawiającego, 

b) przesyłek nierejestrowanych – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej 

umowy, z których oryginał będzie przeznaczony dla placówki nadawczej Wykonawcy, a 

kopia dla Zamawiającego 

5) przygotowania i przekazania na zasadach określonych w „Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia” i w niniejszej umowie do odbioru przez Wykonawcę w dni robocze w godz. 1430 
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– 1500 z Biura Podawczego znajdującego się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Henryka 

Sienkiewicza 84, 

6) dostarczania przesyłek w stanie uporządkowanym, tj. ułożonych stroną adresową w tym samym 

kierunku : 

a) przesyłek rejestrowanych – w kolejności wpisów poszczególnych przesyłek do zestawienia 

określonego w ust. 1 pkt 4) lit a,  

b) przesyłek nierejestrowanych – w podziale wynikającym z wpisów do zestawienia 

ilościowego w poszczególnych kategoriach wagowych określonego w ust. 1 pkt 4) lit b,  

7) przestrzegania międzynarodowych przepisów pocztowych dotyczących umieszczania na 

opakowaniu przesyłek wyłącznie informacji pocztowych niezbędnych do wyekspediowania 

przesyłek za granicę. 

2. Zestawienia przesyłek opisane w § 3 ust. 1 pkt 4) lit a i b stanowią potwierdzenie odpowiednio 

nadania i zwrotu danej partii przesyłek i służą do rozliczeń finansowych. 

 

 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie brutto za wykonanie niniejszej umowy wynosi: …………………............... zł, 

słownie ...................................................................................( łącznie z podatkiem VAT w kwocie 

….... zł ).  

2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia następujących zmian, a  w szczególności zmianę kwoty 

wartości umowy w następujących  przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2)  zmiany przepisów prawa, opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub dzienniku 

urzędowym odpowiedniego ministra bądź też zmiany lub wejścia w życie uchwał, decyzji lub 

innych aktów wydawanych przez stosowne podmioty nadzoru w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia. 

2.   W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę  

umowy powiadamiając Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności wskazanych w tym zapisie umowy 

oraz załączając uzasadnienie zmiany i stosowne dokumenty. 

3. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy o dokonanie zmiany 

wynagrodzenia i w przypadku uwzględnienia przez niego wniosku o zmianę cen, strony podejmą 

działania  w celu  podpisania  aneksu do umowy. 

3. Zamawiający dokona zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany wysokości stawki 

podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT na usługę objętą umową. 

§ 5 

1. Strony ustalają miesięczne okresy rozliczeniowe z tytułu realizacji przedmiotu umowy, przy czym 

należności Wykonawcy będą naliczane z dołu.  

2. Podstawę rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą stanowią ceny jednostkowe  za 

przesyłki pocztowe określone w ofercie Wykonawcy  oraz faktyczna ilość przesyłek nadanych w 

okresie rozliczeniowym. 

1. Zapłata należności następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  

w fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

 

§ 6 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej Zamawiającemu przysługuje 

odszkodowanie określone w rozdziale 8 ustawy Prawo pocztowe. 



 
28 

2. Wykonawca wyłączony jest z odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nienależyte wykonanie 

umowy spowodowane działaniem siły wyższej.  

 

§ 7 

Umowa obowiązuje Strony przez okres 24 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2019r. 

 

§ 8 

Strony wskazują osoby do współdziałania w realizacji niniejszej umowy:  

1) ze strony Wykonawcy: Pan / i ............................................ telefon ................................  

2) ze strony Zamawiającego: Pan Piotr Topczewski,  telefon  85 6784041. 

§ 9 

1. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie 

danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie, a mających 

wpływ na jej ważność.  

2. Strony ustalają że nie stanowią istotnych zmian warunków umowy zmiany w zakresie nazw, 

adresów oraz godzin odbioru i dostarczania przesyłek, jeżeli będą one wynikały ze zmian 

organizacyjnych  w strukturze Zamawiającego lub Wykonawcy.  

 

§ 10 

W razie wystąpienia 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 przypadku Wykonawca 

może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

Umowy.  

 

 

 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności, z wyjątkiem przypadków określonych w § 1 ust. 4. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.), Kodeks cywilny (t.j.  Dz.U. z 2018 r. poz.1025 

z późn. zm.) oraz Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2017 poz.1481 z późn. zm.).  

 

§ 13 

1. Ewentualne spory na tle niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze 

wspólnych uzgodnień.  

2. W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 14 

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron.  

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:   

załącznik nr  – kopia oferty Wykonawcy z dnia ……………......  

załącznik nr  – wzór prawidłowo zaadresowanej przesyłki 

załącznik nr  - wzór napisu zastępującego znak opłaty pocztowej 

załącznik nr  – wzór zestawienia przesyłek rejestrowanych  

załącznik nr  – wzór zestawienia przesyłek nierejestrowanych  
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