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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne,

przedmiotem

których

jest:

„Świadczenie

usług

kurierskich

w

obrocie

krajowym

i zagranicznym dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu
Badawczego w Puławach oraz Zakładu Pryszczycy PIWet-PIB z siedzibą w Zduńskiej Woli
w okresie 12 miesięcy”
Oznaczenie postępowania: DZ-2501/246/20

I. ZAMAWIAJĄCY:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57,
24-100 Puławy, tel. 81 889 3228, faks 81 889 3350, e-mail: przetargi@piwet.pulawy.pl

II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy
2014/24/UE o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750.000 euro.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (DZ. U. z 2019r., poz. 1846), zwanej dalej ustawą, na zasadach
określonych w niniejszym ogłoszeniu.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB
ZAKRESU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym
i zagranicznym dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu
Badawczego w Puławach oraz Zakładu Pryszczycy PIWet-PIB z siedzibą w Zduńskiej Woli
przez okres 12 miesięcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają łącznie: załącznik nr 1 do ogłoszenia.
3. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 64100000-7 – Usługi kurierskie
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4. Projekt umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia.
5. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia.
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia umowy.
V.

WARUNKI

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

BRAKU

PODSTAW

WYKLUCZENIA:
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
5.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)

nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp
(pkt 5.4. Ogłoszenia);

b)

spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

5.2.

Warunki udziału w postępowaniu.
5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące:
a)

kompetencji

lub

uprawnień

do

prowadzenia określonej

działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c)

zdolności technicznej lub zawodowej

−

określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5.3.

Określenie warunków udziału w postępowaniu.
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5.3.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1.
lit. a) Ogłoszenia, jeżeli wykaże, że:
Wykonawca

musi

posiadać

wpis

do

rejestru

operatorów

pocztowych

prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej potwierdzający,
że wykonawca prowadzi działalność na terenie Polski i poza jej granicami;
5.3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) Ogłoszenia jeżeli
wykaże, że:
Wykonawca musi wykazać, że posiada polisę potwierdzającą, że jest on
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 30.000,00 zł.
5.3.3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności
technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 5.2.1 lit. c Ogłoszenia jeśli
wykaże, że:
- Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum po 2 usługi na
świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym spełniające
następujące warunki:
- wartość każdej umowy nie mniejsza niż 30.000,00 zł. brutto rocznie. W
przypadku usług, które są nadal wykonywane, Wykonawca musi wykazać, że do
terminu składania ofert wartość zrealizowanej części każdej z umów wyniosła co
najmniej 30.000,00 zł. brutto
- czas trwania każdej umowy – nie mniej niż 12 miesięcy
- zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
5.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.
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5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp.
5.3.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4.
Ogłoszenia, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt
5.3.3. Ogłoszenia.

5.3.9.

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi

zasobami

w

stopniu

umożliwiającym

należyte

wykonanie

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może
żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1)

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;

4)

czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane
zdolności dotyczą.

5.4.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
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1)

wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;

2)

wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)

o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468),

b)

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c)

skarbowe,

d)

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania

wykonywania

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 769);
3)

wykonawcę,
nadzorczego,

jeżeli

urzędującego

wspólnika

spółki

członka
w

spółce

jego

organu

jawnej

lub

zarządzającego

lub

partnerskiej

albo

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 ;
4)

wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;

5)

wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6)

wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7)

wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8)

wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał

Zamawiający – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, przedmiotem których jest:
„Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12 miesięcy”
Znak sprawy: DZ-2501/246/20

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9)

wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz.U. z 2019 r. poz. 628);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz

ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz.
1076), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia

warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda

następujących dokumentów:
1)

W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności, o której mowa w pkt. 5.3.1 zamawiający żąda od
wykonawcy zaświadczenia o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego
Prezesa UKE z którego wynika, iż Wykonawca na dzień składania ofert jest wpisany
do w/w rejestru i

obszar, na którym wykonuje działalność obejmuje obszar

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicę - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę;
2)

W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności ekonomicznej lub
finansowej o którym mowa w pkt. 5.3.1 zamawiając żąda od wykonawcy opłaconej
polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną min. 30.000,00 zł.

3)

W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej o którym mowa w pkt. 5.3.1 zamawiający żąda od wykonawcy:
- wykazu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
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jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 6.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr
5
2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do
ogłoszenia.
VI.

INFORMACJA

O

OŚWIADCZENIACH

I

DOKUMENTACH,

JAKIE

MUSZĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oferty następujące dokumenty:
1. pełnomocnictwo, jeżeli oferta nie została podpisana przez osobę, której prawo do reprezentacji
wynika z KRS lub CEIDG;
2. wypełniony formularz oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2;
3. wypełniony formularz cenowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3;
4. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru, stanowiącego
załącznik nr 4;
5. oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania, wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 5;
6. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
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7. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
8. zaświadczenie

właściwej

terenowej

jednostki

organizacyjnej

Zakładu

Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami i grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
9. dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną, wynoszącą minimum 30.000,00 zł, np. kopia polisy potwierdzona za zgodność z
oryginałem wraz z potwierdzeniem opłacenia składki;
10. wykaz wykonanych usług, o których mowa w punkcie V niniejszego ogłoszenia,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6
VII. OPIS SPOSOBU SKLADANIA OFERT:
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
składania oferty w postaci elektronicznej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
3. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli
wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
5. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę
w ofercie błędy i omyłki w zapisach – przed jej złożeniem – poprawia się przez skreślenie
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
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6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty
złożone w formie kserokopii muszą być parafowane za zgodność z oryginałem przez osobę
podpisującą ofertę.
7. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed
upływem terminu otwarcia ofert.
8. Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony. Każda strona
oferty, jak również każda strona załączników do oferty powinna być parafowana przez
Wykonawcę lub jego reprezentanta.
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne
opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Oferta na Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12
miesięcy Oznaczenie sprawy: DZ-2501/246/20. Nie otwierać przed upływem terminu
otwarcia ofert.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie
lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie
usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12 miesięcy Oznaczenie
sprawy: DZ-2501/246/20. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść
oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy.
13. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia,
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza
w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie
usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12 miesięcy Oznaczenie
sprawy: DZ-2501/246/20. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
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Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis
wykonawcy.
14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być
one

udostępniane

oraz

wykazał,

iż

zastrzeżone

informacje

stanowią

tajemnicę

przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”.
Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w jego ofercie.
15. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
16. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
1. Miejsce składania ofert: 15.12.2020 r. do godz. 11:00.
2. Miejsce otwarcia ofert: sala seminaryjna w PIWet-PIB, al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy,
3. Termin otwarcia ofert: w dniu 15.12.2020 r. o godz. 11:30.
4. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego.
Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem
według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.
5. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo,
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
6. Oferty złożone po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy.
IX. KRYTERIA OCENY OFERT:
1.Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i
innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
2.Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3 Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

Zamawiający – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, przedmiotem których jest:
„Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12 miesięcy”

−

Znak sprawy: DZ-2501/246/20

kryterium „Cena”:
a)
b)

znaczenie kryterium - 100 pkt;
opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:

Pod kryterium cena rozumie się wartość wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania
zamówienia. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena oferty brutto w złotych
polskich, na którą składa się cena netto powiększona o podatek VAT, nie prowadzi się
negocjacji ws. ceny. Zamawiający podstawi do wzoru cenę podaną przez Wykonawcę w
załączniku nr 3.
W kryterium cena oferty brutto ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cena najkorzystniejszej oferty
……………………………………. x 100% x 100 pkt. = liczba punktów
Cena oferty badanej
X. PODSTAWY WYKLUCZENIA I ODRZUCENIA OFERTY:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
4. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
6. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
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ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo
upadłościowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1228).
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1. jest niezgodna z ustawą.
2. jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia z zastrzeżeniem pkt XI ppkt 3 lit. c
ogłoszenia;
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenie zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt XI ppkt 3 lit. c ogłoszenia;
8. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
9. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
10. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XI. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie
z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z
2020 r. poz. 344).
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Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
a) Anna Olejarczyk
 e-mail: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl, przetargi@piwet.pulawy.pl;
 numer faksu: 81 889 33 50.
2. Wyjaśnienia treści ogłoszenia:
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
ogłoszenia.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami,
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie
internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
b) Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia.
Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępni na własnej stronie
internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia niezbędny stanie się
dodatkowy czas na wprowadzenie na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert i zamieści taką informację na swojej stronie
internetowej.
3. Badanie ofert:
a) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnienia braków w ofercie w
wyznaczonym przez siebie terminie.
b) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy, którego oferta budzi wątpliwości
Zamawiającego pod tym względem o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów
dotyczących wyliczenia ceny.
c) Zamawiający poprawi w ofercie:
 oczywiste omyłki pisarskie,
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 omyłki rachunkowe,

 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Formalności po wyborze oferty przed zawarciem umowy:
a) Informację o udzieleniu zamówienia, Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej
stronie internetowej oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie
zamówienia publicznego.
b) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
c) W razie nieudzielenia zamówienia, Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o
tym fakcie.
X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
1) załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2) załącznik nr 2 – formularz oferty;
3) załącznik nr 3 – formularz cenowy;
4) załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
5) załącznik nr 5 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia;
6) załącznik nr 6 – wykaz usług;
7) załącznik nr 7 – projekt umowy;
8) załącznik nr 8 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Zatwierdził w dn. ………………………….

