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I. ZAMAWIAJĄCY  

Urząd Paostwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko 

wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 

ul. Wiśniowa 40B, 02-520 Warszawa 

TYMCZASOWA SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO/ ADRES KORESPONDENCYJNY: 

ul. Rejtana 17 lok. 11, 02-516 Warszawa 

Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/pkdp  

adres strony dot. zamówieo publicznych: https://www.gov.pl/web/pkdp/zamowienia-publiczne  

e-mail: zamowienia@pkdp.gov.pl   

II. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych),(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuję, 

że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Paostwowej Komisji do 

spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności 

wobec małoletniego poniżej lat 15, e-mail: iod@pkdp.gov.pl   

W sprawie z zakresu ochrony danych osobowych mogą Paostwo kontaktowad się z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@pkdp.gov.pl  

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Paostwowej 

Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i 

obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15”. 

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. –Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakooczenia postępowania o udzielenie postępowania, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp; 

4. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

5. Posiada Pani/Pan: 

-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; (wyjaśnienie: 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowad zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowieo umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp); 

-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (wyjaśnianie: prawo 

https://www.gov.pl/web/pkdp
https://www.gov.pl/web/pkdp/zamowienia-publiczne
mailto:zamowienia@pkdp.gov.pl
mailto:iod@pkdp.gov.pl
mailto:iod@pkdp.gov.pl
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do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paostwa 

członkowskiego) 

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

6. Nie przysługuje Pani/Panu: 

-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

-prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

7. Do obowiązków Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego należą m. in. 

obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO 

względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 

bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 

zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 

informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnid obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje 

Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z 

wyłączeo, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

8. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w 

przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie w 

formularzu oferty. 

III. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – zamówienie na usługi społeczne 

i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartośd kwoty 750 000 

euro. 

2. Rodzaj przedmiotu zamówienia: usługa. 

3. Zamawiający będzie stosował procedurę analogiczną do opisane w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, 

która przewiduje możliwośd dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

4. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może zbadad, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

5. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym Ogłoszeniu dotyczące Wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca oraz dotyczące 

podwykonawców składane są w oryginale. 

6. Dokumenty, o których mowa w niniejszym Ogłoszeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w 

ust. 5, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem. Pełnomocnictwo 

składane jest w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez osobę/y udzielającą/e 

pełnomocnictwa. 
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7. Poświadczenia za zgodnośd z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, zgodnie z opisaną procedurą oraz wskazanymi 

przepisami ustawy Pzp. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych. 

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości  udzielenia zamówieo, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 

zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz 

ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Urzędu Paostwowej Komisji do spraw wyjaśniania 

przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec 

małoletniego poniżej lat 15, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1041) oraz ich odbiór z siedziby Zamawiającego. 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.  

Określone w SOPZ rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług mają charakter 

orientacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża 

zgodę oświadczając, że nie będzie dochodził roszczeo z tytułu zmian rodzajowych i liczbowych w 

trakcie realizacji niniejszej umowy. Do kalkulacji nadawanych ilości, określonych w SOPZ Zamawiający 

przyjął orientacyjne roczne ilości przesyłek każdego rodzaju, z tym że Zamawiający nie jest 

zobowiązany do realizowania podanych ilości przesyłek. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek 

mogą odbiegad od podanych średnich ilości. 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy lub też 

do wykorzystania maksymalnej wartości umowy brutto, w zależności od tego, które ze zdarzeo 

nastąpi pierwsze. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I 

SPOSÓB POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA  

1. W postępowaniu mogą wziąd udział Wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1.1. W zakresie posiadania kompetencji lub uprawnieo do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

Wykonawca musi posiadad uprawnienia do świadczenia usług pocztowych -wykonywania działalności 

pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie 

krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 

2020 r., poz. 1041). 

1.2. W zakresie posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia:  

Wykonawca zobowiązany jest wykazad posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego 

dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 

1 000.000 PLN ( słownie: jeden milion złotych); 

1.3. W zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej pozwalającej na realizację 

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazad, iż:  
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Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia w realizacji usług o tożsamym z przedmiotem 

zamówienia rodzaju i uzna spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 usługi polegające na 

świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, 

przemieszczania i doręczania przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych o wartości nie mniejszej 

niż 150 000,00 PLN brutto dla każdej z tych usług. 

Wykonawcy nie spełniający w/w warunków podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia na 

podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeo i dokumentów. 

2. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawid Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia, 

2) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

o których mowa w rozdz. Vi ust. 1 pkt 1.3 Ogłoszenia, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia wraz z dołączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane należycie. 

Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeo okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskad tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 

3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzającą, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 

1 000 000 PLN; 

4) aktualne zezwolenie wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie 

działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie 

krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą Prawo pocztowe lub zaświadczenie o wpisie do rejestru 

operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa UKE w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia-celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w 

rozdz. VI ust. 1 pkt 1.1 Ogłoszenia, 

Wykonawcy winni samodzielnie spełnid warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który nie 

wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego zostanie 

wykluczony z postępowania. Oferty Wykonawców wykluczonych z postępowania podlegają 

odrzuceniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki opisane w 

pkt 1.1 i 1.2 musi spełnid każdy z Wykonawców. 

3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo zamówieo publicznych. Oferta Wykonawcy 

wykluczonego z postępowania podlega odrzuceniu. 

4. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 

3 do Ogłoszenia; 
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2) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp lub wskazanie w ofercie adresu strony 

internetowej, pod którym Zamawiający może pobrad ww. dokument; 

5. Dopuszcza się składanie ofert przez dwóch lub więcej Wykonawców. Wykonawcy, którzy wspólnie 

ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą ustanowid pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy występujący 

wspólnie muszą załączyd do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego – oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodnośd z 

oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania składa każdy z Wykonawców. 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna zawierad: 

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia, 

2) dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w rozdz. VI ust. 2 i 4 niniejszego Ogłoszenia. 

2. Oferta musi byd podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

3. Upoważnienie do podpisania oferty i do poświadczania dokumentów za zgodnośd z oryginałem 

należy dołączyd do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo należy dołączyd w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodnośd z oryginałem notarialnie. 

4. Wykonawca może złożyd ofertę na własnych formularzach, których treśd musi byd zgodna z 

formularzami załączonymi do niniejszego Ogłoszenia. Wykonawca może złożyd jedną ofertę. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. 

6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Zamawiający może wezwad Wykonawcę do 

przedłużenia terminu związania ofertą o określony czas. Brak wyrażenia zgody na przedłużenie 

związania ofertą będzie skutkował odrzuceniem złożonej przez Wykonawcę oferty. 

7. Wykonawca odpowiada za kompletnośd oferty i jej zgodnośd z wymaganiami Ogłoszenia. 

8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419, 1637). Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za 

bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

powinny byd zgrupowane i stanowid oddzielną częśd oferty, opisaną w następujący sposób: 

„tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”. 

9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz była w 

trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta, połączona w sposób zapobiegający 

wysunięciu lub wyjęciu kartek).  
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10. Wszystkie poprawki i zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą byd naniesione w 

sposób czytelny i powinny byd parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

11. Oferta, której treśd nie będzie odpowiadad treści Ogłoszenia, z zastrzeżeniem zapisów art. 87 ust. 

2 pkt 3 ustawy Pzp, które Zamawiający będzie stosował, zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 

pkt 2 ustawy Pzp.  

12. Wykonawca ma prawo złożyd tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert Wykonawcy. 

13. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyd termin związania ofertą 

VIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty musi byd wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Podana cena musi zawierad podatek VAT. Cena może byd tylko jedna. Cena nie 

ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz okres realizacji zamówienia. 

2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawid w Formularzu ofertowym 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 

3. Cena oferty musi obejmowad wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie przy realizacji 

zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w Ogłoszeniu. Wykonawca musi przewidzied wszystkie 

okoliczności, które mogą wpłynąd na cenę zamówienia. Cena oferty musi zawierad wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z Ogłoszenia, jak również koszty w nim 

nie ujęte, a bez których nie można wykonad zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie zawrze w cenie 

ofertowej jakiegoś elementu zamówienia, to koszt ten stanowi ryzyko Wykonawcy i obciąża Wykonawcę. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeo w walutach obcych. Rozliczenia 

między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia Zamawiający kierował się będzie następującym 

kryterium i jego wagą: 

Cena – Waga 100% (C)  

Ocena będzie dokonana według następującego wzoru: 
Najniższa cena brutto za realizację zamówienia 

C =  --------------------------------------------------------------------------------  x 100 pkt 
Cena brutto badanej oferty za realizację zamówienia 

Zamawiający przyjmuje, iż 1% jest równy 1 pkt. 

Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, którego Oferta uzyska łącznie najwyższą ilośd punków. 

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. Wykonawca może zwracad się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający 

udzieli wyjaśnieo niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później, niż do kooca 

dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający pomimo upływu 

terminu, o którym mowa powyżej może udzielid wyjaśnieo. Przedłużenie terminu składania ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

2. Treśd wyjaśnienia, bez wskazania źródła zapytania, zostanie zamieszczona stronie internetowej 

Zamawiającego https://www.gov.pl/web/pkdp/zamowienia-publiczne, na której upubliczniono 

niniejsze Ogłoszenie. 

https://www.gov.pl/web/pkdp/zamowienia-publiczne
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3. Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują w formie pisemnej, w tym pocztą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeo, 

wniosków, zawiadomieo oraz informacji faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

zamowienia@pkdp.gov.pl  

4. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Pani Agnieszka Kasperek. 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY 

1. Oferty należy przesyład na wskazany adres siedziby tymczasowej Zamawiającego w Warszawie przy 

ul. Rejtana 17 lok. 11 lub składad w kancelarii Biura pod tym samym adresem. 

Termin składania ofert: 28.10.2020 r. do godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert: 28.10.2020 r., godz. 10:30 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w tymczasowej siedzibie Zamawiającego, adres jak wyżej. 

2. Zamkniętą kopertę, zabezpieczoną przed możliwością zapoznania się z jej zawartością przed 

otwarciem ofert, zawierającą ofertę (zgodnie z zapisami rozdz. VII ust. 1 Ogłoszenia) należy opatrzyd 

dopiskiem „Świadczenie usług pocztowych. Nie otwierad przed dniem 28.10.2020 r. godz. 10.30” i 

nazwą oraz adresem Wykonawcy. 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. Oferty złożone po 

terminie nie będą brane pod uwagę i zwrócone zostaną Wykonawcy bez otwierania. Koszty 

opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę. Oferta nie spełniająca wymogów 

Zamawiającego zostanie odrzucona. 

3. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzid zmiany do złożonej oferty. 

Zmiany winny byd doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert - na piśmie, 

pod rygorem nieważności. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno byd opakowane tak, jak 

oferta, a opakowanie winno zawierad dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”. 

4. Przed upływem terminu składania oferty Wykonawca może wycofad ofertę. O wycofaniu powinien 

powiadomid Zamawiającego przed upływem terminu składania oferty - na piśmie, pod rygorem 

nieważności. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno byd opakowane tak, jak oferta, a opakowanie 

winno zawierad dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANA”. 

5. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyznaczonym na ich składanie zostaną 

zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

6. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert pisemnie ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

XII. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnieo od 

Wykonawców dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty, w tym również złożonych 

dokumentów. 

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych w Ogłoszeniu oświadczeo lub dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 

lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnieo w terminie przez siebie wskazanym, chyba 

że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnieo oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

mailto:zamowienia@pkdp.gov.pl
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3. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeo lub dokumentów w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. 

5. W toku oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności ofert z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie 

omyłki polegającej na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodującej istotnych zmian w treści 

oferty, Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy. 

6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonad wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach 

zamówienia z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. Oferty dodatkowe muszą spełniad wszystkie konieczne wymagania formalne określone 

w Ogłoszeniu. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowad cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

7. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania i oceny złożonych ofert, a następnie 

sprawdzi, czy Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą ilośd punków wg kryteriów oceny ofert, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu i brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania.  

8. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom 

kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 

89 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych oraz Wykluczy Wykonawców na zasadach opisanych w 

art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.  

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrad ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej 

oceny, chyba że zachodzą podstawy do unieważnienia postępowania. 

3. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu otwarcia ofert zamieści na swojej stronie internetowej 

informację o ofertach złożonych w postępowaniu wskazując nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę oferty. 

4. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania przesyłając stosowną informację drogą elektroniczną na adres mailowy 

podany w ofercie Wykonawcy.  

5. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści 

na swojej stronie internetowej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i 

nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego lub też 

unieważnieniu postępowania, wskazując podstawę unieważnienia.  

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega możliwośd unieważnienia postępowania, w szczególności gdy: 
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1) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyd 

na realizację przedmiotu postępowania, 

2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzied, 

3) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XV. WADIUM I ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. UMOWA 

Istotne postanowienia umowy określa Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę, 

uwzględniającym postanowienia zawarte we wzorze umowy.  

XVII. POSTANOWIENIA KOOCOWE 

1. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia w terminie otwarcia ofert, pozostałe dokumenty w 

postępowaniu są jawne od chwili wyboru najkorzystniejszej oferty.  

2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą one byd udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

3. Ujawnianie dokumentów, w tym ofert, odbywad się będzie na wniosek, według następujących zasad: 

1) udostępnienie przedmiotowych dokumentów może nastąpid poprzez: 

a) wgląd w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

b) przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wskazanym we wniosku- jeżeli 

przesłanie dokumentów zgodnie z wyborem Wykonawcy będzie utrudnione z przyczyn technicznych, 

Zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób ich udostępnienia 

2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą byd udostępnione; 

3) Zamawiający wyznaczy czas, miejsce i osobę, w obecności której dokonana zostanie czynnośd 

udostępnienia dokumentów; 

4) udostępnienie nastąpi w siedzibie Zamawiającego i może mied miejsce wyłącznie w dni robocze, w 

godzinach pracy Zamawiającego; 

4. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy opisuje ustawa Pzp.  

XVIII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

Załącznik nr 1 – Projekt umowy ze Szczegółowym opisem  przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 
do wykluczenia  
 Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych usług 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

UMOWA NR 

zawarta w dniu ………………. w …………………………….. 

pomiędzy 

Skarbem Paostwa - Urzędem Paostwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności 

skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowej 40B, 02-520 Warszawa, posiadającym numer identyfikacji 

REGON 386651770 oraz NIP 5213902835, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Urzędu 

Paostwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności 

seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zwanym dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………………, z siedzibą w …………….., adres ………………………, wpisanym do Krajowego 

Rejestru Sądowego/ CEiDG pod numerem …………………… NIP: …………….., REGON ……………….., 

reprezentowanym przez ……………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą,  

Zamawiający i Wykonawca zwani są również dalej „Stroną” lub „Stronami” umowy 

o treści następującej: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041) w obrocie krajowym i 

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

pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Urzędu Paostwowej Komisji do spraw 

wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec 

małoletniego poniżej lat 15. 

2. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się:  

1) przesyłki listowe nierejestrowane krajowe i zagraniczne,  

2) przesyłki listowe rejestrowane nadane i doręczane za pokwitowaniem lub z potwierdzeniem 

odbioru krajowe i zagraniczne,  

3) przesyłki z zadeklarowaną wartością - przesyłkę rejestrowaną, za której utratę, ubytek zawartości 

lub uszkodzenie wykonawca ponosi odpowiedzialnośd do wysokości wartości przesyłki podanej przez 

nadawcę;  

4) paczki krajowe i zagraniczne – przesyłki rejestrowane.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia niniejszej umowy z uwzględnieniem zasad jego realizacji 

oraz wykaz orientacyjny ilości poszczególnych przesyłek zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

stanowiący jej integralną częśd.  

§ 2 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 24 miesięcy od dnia jej podpisania lub do 

wykorzystania maksymalnej wartości umowy brutto, w zależności od tego które ze zdarzeo nastąpi 

pierwsze. 

2. W przypadku nie wykorzystania pełnej wartości umowy do dnia rozwiązania umowy Wykonawcy 

nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia dotyczące kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy 
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maksymalną ceną brutto określoną w § 3 ust. 1 umowy, a kwotą faktycznie wykorzystaną w okresie 

obowiązywania umowy, a także roszczenia odszkodowawcze.  

3. Odpowiedzialnym za monitorowanie wykorzystania środków w ramach maksymalnej wartości 

umowy Strony czynią Zamawiającego.  

4. Zamawiający zastrzega możliwośd odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego 

wykonywania umowy przez Wykonawcę, tj. powtarzającego się dostarczania uszkodzonych przesyłek, 

opóźnieo w ich dostarczaniu względem deklarowanych terminów, niezgodnego z umową 

przepakowywania przesyłek dostarczanych przez Wykonawcę. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu 

może nastąpid po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy,, 

wskazującego na uchybienie/ uchybienia Wykonawcy, w przypadku występowania dalszych 

nieprawidłowości realizacji umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający będzie uprawniony do 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki do 

odstąpienia. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 3 

1. Za maksymalną wartośd umowy uważa się kwotę: ……………………….. 

(słownie:………………………………………………………………………) zł netto plus należny podatek VAT w 

wysokości: …………………………….(słownie: …………………………………….……...............) zł, co daje kwotę 

łączną wynoszącą:...........................................................……………………… (słownie:…………… 

………………………………………..…......................……..) zł brutto.  

2. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Do dnia 7-go każdego miesiąca 

następującego po miesiącu realizacji umowy Wykonawca wystawi fakturę VAT wraz ze specyfikacją 

wykonanych usług, W przypadku opóźnienia w dostarczeniu faktury z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, termin zapłaty zostanie wydłużony proporcjonalnie do czasu opóźnienia.  

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za poprawnie wystawioną fakturę uznaje się fakturę 

wystawioną zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.  

4. Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z 

powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ich liczby i 

wagi na podstawie dokumentów nadawczych/oddawczych, przy czym obowiązywad będą ceny 

jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. Cena oferty 

zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.  

5. W przypadku przesyłek, które nie są rejestrowane – ilośd i waga przyjętych przesyłek, stwierdzona 

będzie na podstawie zestawienia nadanych przesyłek, sporządzonego przez Zamawiającego i 

potwierdzona przez placówkę Wykonawcy. Natomiast zestawienie przesyłek, które nie są 

rejestrowane – ilośd i waga zwróconych przesyłek, stwierdzona będzie na podstawie zestawienia 

zwróconych przesyłek, sporządzonego przez placówkę Wykonawcy.  

6. Każda z wystawionych co miesiąc faktur zawierad będzie miesięczną opłatę za odbiór przesyłek z 

siedziby Zamawiającego, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wystawienie 

odrębnych faktur na każdy rodzaj realizowanych w miesiącu usług.  

7. Określone w SOPZ rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług są orientacyjne i mogą 

ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę, 

tym samym oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeo z tytułu zmian rodzajowych i liczbowych w 

trakcie realizacji niniejszej umowy.  

8. Za dzieo zapłaty Strony uznają dzieo wpływu środków pieniężnych na konto Wykonawcy. 
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9. Wykonawca oświadcza, że wskazany do płatności rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeo z tytułu prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej i jest rachunkiem bankowym zgłoszonym do elektronicznego rejestru prowadzonego 

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. „białej listy podatników” (zwanego 

dalej„ Wykazem”), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli przed realizacją 

płatności Zamawiający poweźmie informację o braku zaewidencjonowania rachunku bankowego w 

Wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w Wykazie, co będzie stanowid wykonanie zobowiązania Zamawiającego. 

10. Wykonawca może złożyd ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy 

elektronicznego fakturowania. 

§ 4 

1. Zamawiający przewiduje, zgodnie z 144 ustawy Prawo zamówieo publicznych, w trakcie realizacji 

umowy możliwośd wprowadzenia następujących istotnych zmian postanowieo umowy:  

a) zmianę cen wykonywanych usług - jeżeli w czasie trwania umowy Wykonawca, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa wprowadzi nowy cennik świadczonych na podstawie tej umowy 

usług – zmianie może ulec wysokośd opłat za usługi określone w formularzu ofertowym cen 

jednostkowych, o ile  zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego; 

b) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących 

funkcjonowania rynku usług pocztowych w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu ilościowo - przedmiotowego niniejszej 

umowy poprzez wyłączenie z zakresu niniejszej umowy części przesyłek pocztowych w przypadku 

zmiany obowiązujących przepisów prawa, w szczególności gdy częśd przedmiotu umowy zostanie 

zastrzeżona dla Operatora Wyznaczonego przepisem prawa. W takim przypadku Strony sporządzą 

stosowny aneks dotyczący zmiany zakresu, ilości i wartości przedmiotu zamówienia. 

c) terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego; 

d) ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku powstania 

okoliczności powodujących, że wykonanie tego zakresu nie leży w interesie publicznym oraz w 

przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy,  

e) zmiany miejsca świadczenia usług, w przypadku zmiany adresu lokalizacji Zamawiającego. 

2. Zamawiający przewiduje, zgodnie z 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówieo publicznych zmianę 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca musi wykazad Zamawiającemu, że zmiany określone w ust. 2 niniejszego paragrafu 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
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4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a wartośd netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się, a określona w aneksie wartośd brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów. 

5. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2 lit. b-d niniejszego paragrafu 

skutkujących zmianą kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze Stron 

umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany, może 

wystąpid do drugiej strony z pisemnym wnioskiem w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia. Wniosek należy złożyd wraz z niezbędnymi dokumentami (w tym wyliczeniem 

kosztów tych zmian) oraz uzasadnieniem przedstawiającym wpływ zmian na koszty wykonania 

przedmiotu umowy.  

6. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartośd wzrostu całkowitego kosztu wykonania umowy przez Wykonawcę, wynikającego 

ze zwiększenia wynagrodzeo osób bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego do 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeo publiczno-prawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

7. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2 lit. c-d wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartośd wzrostu całkowitego kosztu wykonania umowy przez Wykonawcę, jaki 

będzie zobowiązany dodatkowo ponieśd w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz 

Zamawiającego. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywad będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

9. Wszelkie zmiany postanowieo umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd materialną za szkody wyrządzone przez osoby, którym 

powierzył obowiązki określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w razie niewykonania lub 

nienależytego wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę.  

2. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego, bądź w mieniu oddanym do dyspozycji 

Wykonawcę (pod pojęciem „mienie oddane” Zamawiający rozumie wszystko to, co zostaje oddane 

do dyspozycji Wykonawcę w celu realizacji umowy), obowiązek odszkodowawczy obejmuje 

naprawienie szkody w pełnej wysokości, o ile jest ona następstwem niewykonania lub nienależytego 

wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę.  

3. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną jeżeli doręczenie 

przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od 

dnia nadania.  

4. W przypadku istotnego naruszenia postanowieo umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

obowiązany jest zawiadomid pisemnie Wykonawcę o stwierdzonym naruszeniu i wyznaczyd 

Wykonawcy 7 dniowy termin do jego usunięcia i przywrócenia stanu zgodnego z umową. 

Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z 

Wykonawcą.” 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapłacid Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  
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1) 3 % łącznej wartości (brutto) umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z 

powodu okoliczności, za które odpowiedzialnośd ponosi Wykonawca, a które nie są wskazane w 

ustawie Prawo pocztowe,  

2) ustalonej w obowiązującej ustawie Prawo pocztowe, w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy w danym dniu.  

6. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej, Zamawiającemu przysługuje 

odszkodowanie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami rozdziału 8 ustawy Prawo 

pocztowe.  

7. Reklamacje z tytułu niewykonania usługi, Zamawiający może zgłosid do Wykonawcy po upływie 14 

dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od ich nadania. 

8. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyd 30 dni od dnia otrzymania 

reklamacji.  

9. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej chyba, że 

nastąpiło to wskutek siły wyższej.  

10. Pomimo kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzid od Wykonawcy odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartośd powstałej szkody przekroczy wysokośd kar 

umownych.  

11. W przypadku zwłoki w zapłacie należności za świadczone usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

ustawowe odsetki.  

§ 6 

Osobami zobowiązanymi do stałego nadzoru nad realizacją niniejszej umowy są:  

1. Ze strony Wykonawcy: ………………………….……………….……….., tel. …………………..  

2. Ze strony Zamawiającego: …………………………………..………………, tel. …………………   

Zmiana osób wyznaczonych do nadzoru nad wykonywaniem umowy nie wymaga aneksowania 

umowy, a jedynie powiadomienia pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.   

§ 7 

1. W związku z uzyskaniem przez Zamawiającego prawa do przetwarzania danych osobowych dla 

prawidłowej realizacji czynności objętych umową, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie 

danych osobowych osób korzystających z usług w ramach zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się 

do wykonywania obowiązków, jakie ciążą na Zamawiającym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie danych osobowych (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych, przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, jako na administratorze 

danych osobowych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,  

do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopieo bezpieczeostwa odpowiadający ryzyku związanemu z 

przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. 

3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, 

obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.  

4. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania Wykonawcy przez Zamawiającego wyłącznie w 

celu realizacji niniejszej umowy. 

5. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Wykonawcy przez Zamawiającego jest 
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określony w Załączniku nr 4. 

6. Zamawiający umocowuje Wykonawcę przetwarzającego dane osobowe do wydawania i 

odwoływania pracownikom/ zleceniobiorcom upoważnieo do przetwarzania danych osobowych.   

7. Przetwarzający dane osobowe zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych 

do przetwarzania danych osobowych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na 

temat przetwarzania danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o 

każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca 

niezwłocznie informuje Zamawiającego o:  

1) wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz 

naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych; 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędami 

paostwowymi, policją lub przed sądem. 

9. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na 

temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz umożliwi 

Zamawiającemu, lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności 

z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz z niniejszą umową 

przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

§ 8 

1. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpid od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wskazanych wyżej 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądad wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy: Kodeksu cywilnego z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1740); ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówieo publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 

czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298), Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 

listopada 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578). 

3.Wszelkie terminy występujące w umowie, które nie zostały zdefiniowane, będą rozumiane zgodnie z 

ich znaczeniem wynikającym z ustawy Prawo pocztowe i innych właściwych przepisów prawa 

mających zastosowanie do oceny praw i obowiązków Stron przy wykonywaniu umowy, a także 

zgodnie ze znaczeniem pojęd przyjętych w branży pocztowej. 

4. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony, 

pod rygorem nieważności.  

5. Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, przenieśd 

wierzytelności, dokonad cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiekolwiek wierzytelności 

wynikającej z umowy lub jakiekolwiek jej części na osoby trzecie.  
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7. Niniejszą umowę sporządzono w trzech egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy.  

8. Integralną częścią niniejszej umowy są n/w załączniki:  

Załącznik nr 1 – SOPZ  
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy  
Załącznik nr 3 - aktualny odpis KRS/ CEiDG Wykonawcy 
Załącznik nr 4 Zakres danych 
 

                     Zamawiający:                                                                                                 Wykonawca : 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

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

na rzecz Urzędu Paostwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych 

przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1/ zapewnienie obsługi pocztowej Urzędu Paostwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków 

czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 

15, polegającej na świadczeniu przez Wykonawcę usług pocztowych w obrocie krajowym i 

zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz 

zwrotu przesyłek niedoręczonych do siedziby Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich 

doręczenia do odbiorcy- zgodnie z obowiązującym przepisami, 

2) odbiór przesyłek z następujących lokalizacji Zamawiającego: 

- aktualnej siedziby położonej w Warszawie przy ul. Rejtana 17 lok. 11 (miejsce tymczasowe, odbiór 

najpóźniej do grudnia br.) 

- od połowy listopada br.( najpóźniej od grudnia br.) z siedziby położonej przy ul. Belwederskiej 23 p. 

A i 1 

- a po zmianie siedziby w drugiej połowie 2021 r. z dwóch lokalizacji Zamawiającego położonych przy 

ul. Wiśniowej 40B oraz ul. Humaoskiej 10 w Warszawie  

oraz dostarczanie ich do właściwej miejscowo placówki pocztowej od poniedziałku do piątku 

pomiędzy godziną 15:00, a godziną 15.30. 

W toku realizacji umowy odbiór będzie świadczony z jednego, a maksymalnie dwóch wskazanych 

punktów w danym czasie/miesiącu.  

3. Przez Wykonawcę – Operatora rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania 

działalności pocztowej. 

4. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki o wadze do 

2000g, w tym: 
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1) przesyłki listowe zwykłe – przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie 

krajowym i zagranicznym, 

2) przesyłki listowe zwykłe priorytetowe – przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i 

zagranicznym, 

3) przesyłki listowe polecone ekonomiczne – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii 

w obrocie krajowym i zagranicznym, 

4) przesyłki listowe polecone priorytetowe – przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i 

zagranicznym, 

5) przesyłki listowe polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłki rejestrowane 

ekonomiczne i priorytetowe przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem 

odbioru w obrocie krajowym. W ramach opłaty następuje dostarczenie dokumentu ZPO do 

Zamawiającego bez dodatkowych opłat.  

6) Formaty przesyłek krajowych : 

a) Mały (S)- wymiar maksymalny nie przekracza wymiarów koperty C5, waga do 500 g 

b) Średni (M)- wymiar maksymalny nie przekracza wymiarów koperty C4, waga do 1000g 

c) Duży (L)- wymiar maksymalny przekracza wymiary koperty C4, jednakże suma długości, szerokości i 

wysokości - 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długośd) nie może przekroczyd 600 mm, 

waga do 2000g 

7) Formaty przesyłek zagranicznych: suma długości, szerokości i wysokości - 900 mm, przy czym 

największy z tych wymiarów (długośd) nie może przekroczyd 600 mm 

8) Paczki pocztowe o wadze do 10 000 g ( Gabaryt A i B): 

a) paczki zwykłe- paczki rejestrowane ekonomiczne nie będące paczkami najszybszej kategorii 

b) paczki priorytetowe- paczki rejestrowane najszybszej kategorii 

c) paczki ze zwrotnym poświadczeniem odbioru- paczki rejestrowane zwykłe i priorytetowe przejęte 

za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru 

d) przesyłki pobraniowe ze wskazaniem kwoty pobrania na rachunek bankowy 

9) Wymiary przesyłek pocztowych: 

a) gabaryt „A” to paczka o wymiarach: 

MINIMUM- wymiary strony adresowej nie mogą byd większe niż 90x140 mm 

MAKSIMUM- żaden z wymiarów nie może przekroczyd długości 600mm, szerokości 500mm i wysokości 300mm 

b) gabaryt „B” to paczka o wymiarach 

MINIMUM- jeśli chod jeden z wymiarów przekracza długośd 600mm, szerokośd 500mm, wysokośd 300mm 

MAKSIMUM- suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długośd- 

3000mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyd 1500mm 

10) Wszystkie wymiary przesyłek i paczek przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm. 

5. Przewidywana ilośd przesyłek różnych rodzajów, która ma charakter szacunkowy, została wskazana 

w poniższym zestawieniu tabelarycznym, w  ust. 18. 

6. Operator zobowiązuje się doręczyd przesyłki listowe przyjęte do przemieszczenia i doręczenia: w 

dniu następnym jednak nie później niż w 4 dniu po dniu nadania w przypadku przesyłki listowej 

najszybszej kategorii, w dniu następnym jednak nie później niż w 6 dniu po dniu nadania w przypadku 

przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii. 



   

19 
 

7. Przesyłki listowe nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Operatora do każdego 

miejsca w kraju i zagranicą. Paczki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Operatora 

do każdego miejsca w kraju i zagranicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. 

8. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym według kategorii rodzajowej i 

wagowej. Przesyłki rejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu listów poleconych. Przesyłki 

nierejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu nadanych przesyłek. Wykazy sporządzane 

będą w dwóch egzemplarzach po jednym dla Operatora i Zamawiającego. 

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

identyfikujące adresata i nadawcę, znak opłaty pocztowej uzgodnionej z Wykonawcą, jednocześnie 

określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytetowa) na stronie adresowej przesyłki. 

10. Zamawiający dopuszcza umieszczenie dodatkowego oznaczenia przesyłek symbolem uzgodnionym z Wykonawcą. 

11. Przesyłki przeznaczone do wysyłki odbierane będą z Kancelarii Urzędu Paostwowej Komisji do 

spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności 

wobec małoletniego poniżej lat 15, zlokalizowanej w lokalizacjach wskazanych powyżej, od 

poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 15:00, a godziną 15.30. Przesyłki muszą byd nadane przez 

Operatora w dniu ich odbioru od Zamawiającego. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeo w stosunku 

do już odebranych przesyłek (np. nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego adresu, niezgodnośd 

wpisów w dokumentach nadawczych z wpisami na przesyłkach, brak znaków opłaty itp.) Wykonawca 

bez zbędnej zwłoki wyjaśnia je z Zamawiającym. Brak możliwości wyjaśnienia zastrzeżeo, o których 

mowa lub ich usunięcia w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego powoduje, iż nadanie przesyłek 

przez Wykonawcę nastąpi w dniu następnym lub po całkowitym usunięciu zastrzeżeo przez 

Zamawiającego.  

12. Odbioru przesyłek wychodzących dokonywad będzie upoważniony przedstawiciel Operatora po 

okazaniu stosownego upoważnienia. 

13. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek, nie dopuszcza się 

stosowania opakowao Operatora. 

14. Operator zobowiązuje się do przekazania wszelkich oznaczeo przesyłek rejestrowanych i priorytetowych. 

15. Operator będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie 

odbioru przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, 

przedstawiciel Operatora pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze 

wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrad przesyłkę w terminie 7 kolejnych dni, licząc od dnia 

następnego po dniu zostawienia zawiadomienia u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór 

przesyłki w w/w terminie, Operator sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru w 

terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana jest Zamawiającemu. 

16. Zamawiający wymaga aby przesyłki pocztowe były dostarczane na zasadach określonych we 

wszystkich obowiązujących przepisach prawa, w szczególności tj. ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. 

Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298), rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism 

organów procesowych w postępowaniu karnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 553), rozporządzenie 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania 

pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 819).  

17. W przypadku zmiany siedziby Zamawiającego do innej lokalizacji na terenie m.st. Warszawy w 

okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnid realizację odbioru przesyłek 
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(ust. 11) i doręczania potwierdzeo odbioru przesyłek (ust.15) z nowej siedziby Zamawiającego, po 

uprzednim zawiadomieniu o adresie nowej siedziby Wykonawcy z 1 miesięcznym wyprzedzeniem. 

Zmiana adresu realizacji umowy w ramach adresów wskazanych w ust. 2 pkt 2 OPZ  nie wymaga 

zmiany umowy. 

18. Szczegółowy wykaz zapotrzebowania ilościowego Zamawiającego wg rodzajów przesyłek: 

UWAGA! Zamawiający wskazuje, ze częśd przesyłek –wskazanych w tabeli musi byd dostarczanych 

przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych.  

Lp Rodzaj przesyłki Waga przesyłki 
Szacunkowa 

ilośd 

1 Zwykłe krajowe EK 
Przesyłki nierejestrowane niebędące przesyłkami 

najszybszej kategorii w obrocie krajowym 
(ekonomiczne) 

Do 500g format S 500 

2 Do 1000g format M 500 

3 Do 2000g format L 500 

4 Zwykłe krajowe PR 
Przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym (priorytetowe) 

Do 500 g format S 200 

5 Do 1000g format M 200 

6 Do 2000g format L 200 

7 

Zwykłe PR zagraniczne 
Przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w 
obrocie zagranicznym strefa A- Europa (z Cyprem, 

 Rosja i Izraelem) 

Do 50g 50 

8 Do 100g 50 

9 Do 350  50 

10 Do 500g 50 

11 Do 1000g 50 

12 Do 2000g 50 

13 

Zwykłe PR zagraniczne 
Przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w 

obrocie zagranicznym poza obszarem Europy-
strefa C- Ameryka Pd, Środkowa i Azja 

Do 50g  50 

14 Do 100g  50 

15 Do  350g 50 

16 Do 500g 50 

17 Do 1000g 50 

18 Do 2000g 50 

19 

Zwykłe PR zagraniczne 
Przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w 

obrocie zagranicznym poza obszarem Europy- 
strefa B- Ameryka Pn, Afryka 

Do 50g  50 

20 Do 100g 50 

21 Do 350g 50 

22 Do 500g 50 

23 Do 1000g 50 

24 Do 2000g 50 

25 
Zwrot przesyłek krajowych nierejestrowanych 

ekonomicznych  

Do 500g format S 200 

26 Do 1000g format M 100 

27 Do 2000g format L 100 

28 
Zwrot przesyłek krajowych nierejestrowanych 

priorytetowych 

Do 500 g format S 200 

29 Do 1000 g format M 100 

30 Do 2000g format L 100 

31 

Zwrot przesyłek zwykłych PR zagranicznych 
nierejestrowanych najszybszej kategorii w 

obrocie zagranicznym strefa A- Europa (z Cyprem, 
Rosja i Izraelem) 

Do 50 g  10 

32 Do 100 g 10 

33 Do 350g 10 

34 Do 500g 10 

35 Do 1000 g 10 

36 Do 2000g 10 

37 Zwrot przesyłek zwykłych PR zagranicznych 
nierejestrowanych najszybszej kategorii w 

Do 50g 10 

38 Do 100g 10 
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39 obrocie zagranicznym poza obszarem Europy-
strefa C- Ameryka Pd, Środkowa i Azja 

Do 350g 10 

40 Do 500g 10 

41 Do 1000g 10 

42 Do 2000g 10 

43 

Zwrot przesyłek zwykłych PR zagranicznych 
nierejestrowanych najszybszej kategorii w 

obrocie zagranicznym poza obszarem Europy- 
strefa B- Ameryka Pn, Afryka 

Do 50g 10 

44 Do 100g 10 

45 Do 350g 10 

46 Do 500g 10 

47 Do 1000g 10 

48 Do 2000g 10 

49 Polecone krajowe 
Przesyłki rejestrowane niebędące przesyłkami 

najszybszej kategorii w obrocie krajowym 
(ekonomiczne polecone) 

nadane u operatora wyznaczonego do 
świadczenia usług  powszechnych 

Do 500g format S 20 000 

50 Do 1000g format M 500 

51 Do 2000g format L 300 

52 Polecone krajowe 
Przesyłki rejestrowane będące przesyłkami 
najszybszej kategorii w obrocie krajowym 

(priorytetowe polecone) 
nadane u operatora wyznaczonego do 

świadczenia usług  powszechnych 

Do 500g format S 1000 

53 Do 1000g format M 200 

54 Do 2000 g format L 200 

55 Polecone krajowe EK ZPO 
Przesyłki rejestrowane niebędące przesyłkami 

najszybszej kategorii w obrocie krajowym 
(polecone ekonomiczne) ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru 
nadane u operatora wyznaczonego do 

świadczenia usług  powszechnych 

Do 500g format S 200 

56 Do 1000g format M 100 

57 Do 2000g format L 100 

58 Polecone PR krajowe ZPO 
Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w 
obrocie krajowym (polecone priorytetowe) ze 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
nadane u operatora wyznaczonego do 

świadczenia usług  powszechnych 

Do 500g format S 150 

59 Do 1000g format M 50 

60 Do 2000g format L 50 

61 Polecone PR zagraniczne 
Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w 
obrocie zagranicznym poza obszarem Europy-

strefa B- Ameryka Pn, Afryka 

Do 50 g 10 

62 Do 100g 10 

63 Do 350g 10 

64 Polecone PR zagraniczne 
Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w 

obrocie zagranicznym strefa A- Europa (z Cyprem, 
Rosja i Izraelem) 

Do 50 g 10 

65 Do 100 g 10 

66 Do 350g 10 

67 Polecone PR zagraniczne 
Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w 

obrocie zagranicznymstrefa C- Ameryka Pd, 
Środkowa i Azja 

Do 50 g 10 

68 Do 100g 10 

69 Do 350g 10 

70 Zwrot przesyłek poleconych krajowych 
rejestrowanych niebędących przesyłkami 
najszybszej kategorii w obrocie krajowym 

(ekonomiczne polecone) 

Do 500g format S 1000 

71 Do 1000g format M 300 

72 Do 2000g format L 300 
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73 Zwrot przesyłek poleconych krajowych 
rejestrowanych będących przesyłkami najszybszej 

kategorii w obrocie krajowym (priorytetowe 
polecone) 

Do 500g format S 1000 

74 Do 1000g format M 300 

75 Do 2000g format L 300 

76 Zwrot przesyłek poleconych krajowych EK ZPO 
Rejestrowanych niebędących przesyłkami 
najszybszej kategorii w obrocie krajowym 

(polecone ekonomiczne) ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru 

Do 500g format S 500 

77 Do 1000g format M 100 

78 Do 2000g format L 100 

79 Zwrot przesyłek poleconych krajowych PR ZPO 
rejestrowanych będących przesyłkami najszybszej 

kategorii w obrocie krajowym (polecone 
priorytetowe) ze zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru 

Do 500g format S 500 

80 Do 1000g format M 100 

81 Do 2000 g format L 100 

82 

Paczki krajowe 
Paczki rejestrowane niebędące paczkami 
najszybszej kategorii w obrocie krajowym 

(ekonomiczna) 
nadane u operatora wyznaczonego do 

świadczenia usług powszechnych 

Do 1 kg gabaryt A 100 

83 Do 1 kg gabaryt B 10 

84 Do 2 kg gabaryt A 50 

85 Do 2 kg gabaryt B 50 

86 Do 5 kg gabaryt A 300 

87 Do 5 kg gabaryt B 100 

88 Do 10 kg gabaryt A 100 

89 Do 10 kg gabaryt B 50 

90 Paczki zagraniczne Paczki rejestrowane niebędące 
paczkami najszybszej kategorii w obrocie 

zagranicznym obszar Europy-Wielkiej Brytanii 

Do 1 kg 50 

91 

Paczki PR krajowe 
Paczki rejestrowane najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym (priorytetowe) 
nadane u operatora wyznaczonego do 

świadczenia usług  powszechnych 

Do 1 kg gabaryt A 50 

92 Do 1 kg gabaryt B 50 

93 Do 2 kg gabaryt A 300 

94 Do 2 kg gabaryt B 50 

95 Do 5 kg gabaryt A 500 

96 Do 5 kg gabaryt B 100 

97 Do 10 kg gabaryt A 100 

98 Do 10 kg gabaryt B 50 

99 Paczki PR zagraniczne 
Paczki rejestrowane najszybszej kategorii w 
obrocie zagranicznym obszar Europy-Belgia 

Do 1 kg  50 

100 

Zwrot paczek krajowych rejestrowanych 
niebędących paczkami najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym (ekonomiczna) 

Do 1 kg gabaryt A 10 
101 Do 1 kg gabaryt B 10 
102 Do 2 kg gabaryt A 10 
104 Do 2 kg gabaryt B 10 
105 Do 5 kg gabaryt A 10 
106 Do 5 kg gabaryt B 10 
107 Do 10 kg gabaryt A 10 
108 Do 10 kg gabaryt B 10 
109 

Zwrot paczek krajowych rejestrowanych 
niebędących paczkami najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym (ekonomiczna) 

Do 1 kg gabaryt A 10 
110 Do 1 kg gabaryt B 10 
111 Do 2 kg gabaryt A 10 
112 Do 2 kg gabaryt B 10 
113 Do 5 kg gabaryt A 10 
114 Do 5 kg gabaryt B 10 



   

23 
 

115 Do 10 kg gabaryt A 10 
116 Do 10 kg gabaryt B 10 
117 Zwrot paczek zagranicznych rejestrowanych 

niebędących paczkami najszybszej kategorii w 
obrocie zagranicznym obszar Europy-Wielkiej 

Brytanii 

Do 1 kg 10 

118 Zwrot paczek PR zagranicznych rejestrowanych 
najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym 

obszar Europy-Belgia 

Do 1 kg 10 

119 Opłata za stały odbiór korespondencji 
(listów/paczek) ze siedziby Zamawiającego (5 razy 

w tygodniu 

Oplata za 1 miejsce 
odbioru za 1 miesiąc 

24 miesiące 
2 punkty 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do umowy 

 

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 

I. Dane osób realizujących umowę i adresatów/nadawców przesyłek: 

Lp. Nazwa 

1 Imię 

2 Nazwisko 

3 Miejsce pracy 

4 Nr Telefonu 

5 Adres e-mail 

6 Stanowisko służbowe 

7 Adres 
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani  
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:  
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................., będącego …… 
(M/Ś/D*) przedsiębiorcą, Nr faksu ................................................. ; Nr telefonu ...................................; 
e-mail ………………………. 
*proszę wskazad właściwe 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług 
pocztowych dla Urzędu Paostwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności 
skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, 
oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w Ogłoszeniu, za cenę 

netto (wers 120 kol. G) ……………………………………………………………………………………………….………..…….zł  
brutto (wers 120 kol H) ………………………….…………………………………………………………………………………..zł 
(słownie: ……………………………………………………. ………………………………………..……………………………………zł), 
w tym należny podatek VAT.  
Na zaoferowaną cenę składają się następujące ceny jednostkowe: 

Lp Rodzaj przesyłki 
Waga 

przesyłki 
Szacunkow

a ilośd 

Cena 
jednostko
wa netto 

Cena 
jednostk

owa 
brutto 

Cena 
razem 

netto (DxE) 

Cena 
razem 
brutto 
(DxF) 

A B C D E F G H 

1 Zwykłe krajowe EK 
Przesyłki 

nierejestrowane 
niebędące 

przesyłkami 
najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym 

(ekonomiczne) 

Do 500g 
format S 

500 
    

2 Do 1000g 
format M 

500 
    

3 Do 2000g 
format L 

500 

    

4 Zwykłe krajowe PR 
Przesyłki 

nierejestrowane 
najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym 

(priorytetowe) 

Do 500 g 
format S 

200 
    

5 Do 1000g 
format M 

200 
    

6 Do 2000g 
format L 

200 
    

7 Zwykłe PR 
zagraniczne 

Przesyłki 
nierejestrowane 

najszybszej kategorii 
w obrocie 

zagranicznym strefa 
A- Europa (z Cyprem, 

 Rosja i Izraelem) 

Do 50g 50     

8 Do 100g 50     

9 Do 350  50     

10 Do 500g 50     

11 Do 1000g 50     

12 Do 2000g 

50 

    

13 Zwykłe PR 
zagraniczne 

Przesyłki 

Do 50g  50     

14 Do 100g  50     

15 Do  350g 50     
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16 nierejestrowane 
najszybszej kategorii 

w obrocie 
zagranicznym poza 
obszarem Europy-

strefa C- Ameryka Pd, 
Środkowa i Azja 

Do 500g 50     

17 Do 1000g 50     

18 

Do 2000g 50 

    

19 Zwykłe PR 
zagraniczne 

Przesyłki 
nierejestrowane 

najszybszej kategorii 
w obrocie 

zagranicznym poza 
obszarem Europy- 

strefa B- Ameryka Pn, 
Afryka 

Do 50g  50     

20 Do 100g 50     

21 Do 350g 50     

22 Do 500g 50     

23 Do 1000g 50     

24 Do 2000g 

50 

    

25 

Zwrot przesyłek 
krajowych 

nierejestrowanych 
ekonomicznych  

Do 500g 
format S 

200 
    

26 Do 1000g 
format M 

100 
    

27 Do 2000g 
format L 

100 
    

28 

Zwrot przesyłek 
krajowych 

nierejestrowanych 
priorytetowych 

Do 500 g 
format S 

200 
    

29 Do 1000 g 
format M 

100 
    

30 Do 2000g 
format L 

100 
    

31 Zwrot przesyłek 
zwykłych PR 

zagranicznych 
nierejestrowanych 

najszybszej kategorii 
w obrocie 

zagranicznym strefa 
A- Europa (z Cyprem, 

Rosja i Izraelem) 

Do 50 g  10     

32 Do 100 g 10     

33 Do 350g 10     

34 Do 500g 10     

35 Do 1000 g 10     

36 Do 2000g 

10 

    

37 Zwrot przesyłek 
zwykłych PR 

zagranicznych 
nierejestrowanych 

najszybszej kategorii 
w obrocie 

zagranicznym poza 
obszarem Europy-

strefa C- Ameryka Pd, 
Środkowa i Azja 

Do 50g 10     

38 Do 100g 10     

39 Do 350g 10     

40 Do 500g 10     

41 Do 1000g 10     

42 Do 2000g 

10 

    

43 Zwrot przesyłek 
zwykłych PR 

zagranicznych 
nierejestrowanych 

najszybszej kategorii 
w obrocie 

zagranicznym poza 
obszarem Europy- 

Do 50g 10     

44 Do 100g 10     

45 Do 350g 10     

46 Do 500g 10     

47 Do 1000g 10     

48 Do 2000g 
10 
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strefa B- Ameryka Pn, 
Afryka 

49 Polecone krajowe 
Przesyłki 

rejestrowane 
niebędące 

przesyłkami 
najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym 

(ekonomiczne 
polecone) 

nadane u operatora 
wyznaczonego do 
świadczenia usług  

powszechnych 

Do 500g 
format S 20 000 

    

50 Do 1000g 
format M 

500 
    

51 Do 2000g 
format L 

300 

    

52 Polecone krajowe 
Przesyłki 

rejestrowane będące 
przesyłkami 

najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym 

(priorytetowe 
polecone) 

nadane u operatora 
wyznaczonego do 
świadczenia usług  

powszechnych 

Do 500g 
format S 1000 

    

53 Do 1000g 
format M 200 

    

54 Do 2000 g 
format L 

200 

    

55 Polecone krajowe EK 
ZPO 

Przesyłki 
rejestrowane 

niebędące 
przesyłkami 

najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym 

(polecone 
ekonomiczne) ze 

zwrotnym 
potwierdzeniem 

odbioru 
nadane u operatora 
wyznaczonego do 
świadczenia usług  

powszechnych 

Do 500g 
format S 200 

    

56 Do 1000g 
format M 100 

    

57 Do 2000g 
format L 

100 

    

58 Polecone PR krajowe 
ZPO 

Przesyłki 
rejestrowane 

najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym 

(polecone 
priorytetowe) ze 

zwrotnym 
potwierdzeniem 

odbioru 
nadane u operatora 
wyznaczonego do 

Do 500g 
format S 150 

    

59 Do 1000g 
format M 50 

    

60 Do 2000g 
format L 

50 
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świadczenia usług  
powszechnych 

61 Polecone PR 
zagraniczne 

Przesyłki 
rejestrowane 

najszybszej kategorii 
w obrocie 

zagranicznym poza 
obszarem Europy-

strefa B- Ameryka Pn, 
Afryka 

Do 50 g 10     

62 Do 100g 10     

63 Do 350g 

10 

    

64 Polecone PR 
zagraniczne 

Przesyłki 
rejestrowane 

najszybszej kategorii 
w obrocie 

zagranicznym strefa 
A- Europa (z Cyprem, 

Rosja i Izraelem) 

Do 50 g 10     

65 Do 100 g 10     

66 Do 350g 

10 

    

67 Polecone PR 
zagraniczne 

Przesyłki 
rejestrowane 

najszybszej kategorii 
w obrocie 

zagranicznymstrefa 
C- Ameryka Pd, 
Środkowa i Azja 

Do 50 g 10     

68 Do 100g 10     

69 Do 350g 

10 

    

70 Zwrot przesyłek 
poleconych 
krajowych 

rejestrowanych 
niebędących 
przesyłkami 

najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym 

(ekonomiczne 
polecone) 

Do 500g 
format S 

1000 
    

71 Do 1000g 
format M 

300 
    

72 Do 2000g 
format L 

300 

    

73 Zwrot przesyłek 
poleconych 
krajowych 

rejestrowanych 
będących 

przesyłkami 
najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym 

(priorytetowe 
polecone) 

Do 500g 
format S 

1000 
    

74 Do 1000g 
format M 

300 
    

75 Do 2000g 
format L 

300 

    

76 Zwrot przesyłek 
poleconych 

krajowych EK ZPO 
Rejestrowanych 

niebędących 
przesyłkami 

najszybszej kategorii 

Do 500g 
format S 500 

    

77 Do 1000g 
format M 100 

    

78 Do 2000g 
format L 100 
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w obrocie krajowym 
(polecone 

ekonomiczne) ze 
zwrotnym 

potwierdzeniem 
odbioru 

79 Zwrot przesyłek 
poleconych 

krajowych PR ZPO 
rejestrowanych 

będących 
przesyłkami 

najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym 

(polecone 
priorytetowe) ze 

zwrotnym 
potwierdzeniem 

odbioru 

Do 500g 
format S 

500 
    

80 Do 1000g 
format M 

100 
    

81 Do 2000 g 
format L 

100 

    

82 

Paczki krajowe 
Paczki rejestrowane 
niebędące paczkami 
najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym 

(ekonomiczna) 
nadane u operatora 
wyznaczonego do 
świadczenia usług 

powszechnych 

Do 1 kg 
gabaryt A 

100 
    

83 Do 1 kg 
gabaryt B 

10 
    

84 Do 2 kg 
gabaryt A 

50 
    

85 Do 2 kg 
gabaryt B 

50 
    

86 Do 5 kg 
gabaryt A 

300 
    

87 Do 5 kg 
gabaryt B 

100 
    

88 Do 10 kg 
gabaryt A 

100 
    

89 Do 10 kg 
gabaryt B 

50 
    

90 Paczki zagraniczne 
Paczki rejestrowane 
niebędące paczkami 
najszybszej kategorii 

w obrocie 
zagranicznym obszar 

Europy-Wielkiej 
Brytanii 

Do 1 kg 

50 

    

91 

Paczki PR krajowe 
Paczki rejestrowane 
najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym 

(priorytetowe) 
nadane u operatora 
wyznaczonego do 
świadczenia usług  

powszechnych 

Do 1 kg 
gabaryt A 

50 
    

92 Do 1 kg 
gabaryt B 

50 
    

93 Do 2 kg 
gabaryt A 

300 
    

94 Do 2 kg 
gabaryt B 

50 
    

95 Do 5 kg 
gabaryt A 

500 
    

96 Do 5 kg 
gabaryt B 

100 
    

97 Do 10 kg 100     
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gabaryt A 

98 Do 10 kg 
gabaryt B 

50 
    

99 Paczki PR zagraniczne 
Paczki rejestrowane 
najszybszej kategorii 

w obrocie 
zagranicznym obszar 

Europy-Belgia 

Do 1 kg  

50 

    

100 

Zwrot paczek 
krajowych 

rejestrowanych 
niebędących 

paczkami najszybszej 
kategorii w obrocie 

krajowym 
(ekonomiczna) 

Do 1 kg 
gabaryt A 

10 
    

101 Do 1 kg 
gabaryt B 

10 
    

102 Do 2 kg 
gabaryt A 

10 
    

104 Do 2 kg 
gabaryt B 

10 
    

105 Do 5 kg 
gabaryt A 

10 
    

106 Do 5 kg 
gabaryt B 

10 
    

107 Do 10 kg 
gabaryt A 

10 
    

108 Do 10 kg 
gabaryt B 

10 
    

109 

Zwrot paczek 
krajowych 

rejestrowanych 
niebędących 

paczkami najszybszej 
kategorii w obrocie 

krajowym 
(ekonomiczna) 

Do 1 kg 
gabaryt A 

10 
    

110 Do 1 kg 
gabaryt B 

10 
    

111 Do 2 kg 
gabaryt A 

10 
    

112 Do 2 kg 
gabaryt B 

10 
    

113 Do 5 kg 
gabaryt A 

10 
    

114 Do 5 kg 
gabaryt B 

10 
    

115 Do 10 kg 
gabaryt A 

10 
    

116 Do 10 kg 
gabaryt B 

10 
    

117 Zwrot paczek 
zagranicznych 

rejestrowanych 
niebędących 

paczkami najszybszej 
kategorii w obrocie 

zagranicznym obszar 
Europy-Wielkiej 

Brytanii 

Do 1 kg 

10 

    

118 Zwrot paczek PR 
zagranicznych 

rejestrowanych 
najszybszej kategorii 

w obrocie 
zagranicznym obszar 

Do 1 kg 

10 
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Europy-Belgia 

119 Opłata za stały 
odbiór 

korespondencji 
(listów/paczek) ze 

siedziby 
Zamawiającego (5 
razy w tygodniu 

Oplata za 1 
miejsce 
odbioru za 1 
miesiąc 

24 
miesiące 
2 punkty 

    

120 Razem   

 
Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że: 
1. Zapoznaliśmy się ze treścią Ogłoszenia, w tym projektem umowy, jak też z innymi dokumentami 
oraz warunkami wykonania zamówienia. Do dokumentów i warunków nie wnosimy zastrzeżeo i 
uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami, a w przypadku wyboru naszej 
oferty podpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez Zamawiającego i w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, 

2. Zaoferowana przez nas cena obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia i wszystkie koszty, 
które są związane z wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3. Akceptujemy wskazany w Ogłoszeniu termin związania ofertą. 

4. Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym: 

……………………………………………………………………………………………… 

5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują 
stan prawny i faktyczny aktualny na dzieo upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.). 
6. Oświadczamy, że wykonaliśmy obowiązek informacyjny RODO. 

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 ………………………… 

………………………………… 

……………………………………… 

8. Informujemy, że jesteśmy: 
o mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 000 000 euro) 
o małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 000 000 euro 
o  średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia 
mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro) 
o  żadne z powyższych 

Zaznaczyd właściwe. Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych. 

 

 

.............................., dnia ......... ……. roku .............................................................. 
              (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

Wykonawca: 
…………………………………………………… 
( nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
…………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług 

pocztowych dla Urzędu Paostwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności 

skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 w 

trybie określonym w art. 138o ustawy- Prawo zamówieo publicznych, oświadczam/y, że: 

1. spełniam/-y warunki udziału w postępowaniu,  

2. nie podlegam/-y wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy- Prawo zamówieo 

publicznych 

Jednocześnie oświadczam/-y, że wszystkie informacje zawarte w ofercie są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego  w błąd przy przedstawianiu informacji.  

 

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

Miejscowośd i data                                                                                            podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do Ogłoszenia 

Wykonawca: 
…………………………………………………… 
( nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
…………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko) 

 

WYKAZ USŁUG 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług 
pocztowych dla Urzędu Paostwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności 
skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 w 
trybie określonym w art. 138o ustawy- Prawo zamówieo publicznych, na potwierdzenie warunków 
udziału w postępowaniu przedstawiamy wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem 
składania ofert usług: 

Lp Przedmiot zamówienia Wartośd zamówienia 
Termin wykonania 

zamówienia 
Odbiorca zamówienia 

  

 

 

   

  

 

 

   

 Wykonawca zobowiązany jest dołączyd dowody potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w tabeli.  

 

 

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

Miejscowośd i data                                                                                            podpis Wykonawcy 

 

  

 


