
 

 

RZ.273...2019 

 

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

ul. Juliusza Słowackiego 52/54 01-629 WARSZAWA 

Numer sprawy: US/40/19 

 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCAÓW 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - NA USŁUGI SPOŁECZNE - 

prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych  

i na  podstawie zarządzenia nr 45/17 Rektora-Komendanta z dnia 29 września 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień z dziedziny nauki, zamówień z zakresu działalności 

kulturalnej oraz zamówień na usługi społeczne pn.: „Powszechne usługi pocztowe, polegające  

na przyjmowaniu, przesyłaniu i doręczaniu w kraju przesyłek listowych, priorytetów, paczek, przesyłek 

zagranicznych z zadeklarowaną wartością, jako ekonomicznych i priorytetowych za opłatą z dołu – 

opłata skredytowana. Odbiór przesyłek pocztowych z siedziby SGSP”. 

 

 

____________________________________ZATWIERDZAM 

     Kierownik Zamawiającego data: …  grudnia 2019 r.  

 

Integralną część niniejszej Instrukcji dla Wykonawców stanowią: 

Załącznik nr 1.  Formularz ofertowy; 

; 

 

; 

 

 

 

 

; 

Załącznik nr 1a.Formularz asortymentowo cenowy; 

Załącznik nr 2.  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu; 

\ 

 

 

 

 

; 

Załącznik nr 3   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu; 

 Załącznik nr 4.  Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej; 

 
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej Instrukcji dla Wykonawców 

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia 

oferty, która nie będzie odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ I  

Instrukcja dla Wykonawców 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

ul. Juliusza Słowackiego 52/54 01-629 WARSZAWA 

1.1. Dane kontaktowe Zamawiającego: 

Sekretariat Rektora-Komendanta  48-22-56-17-624, fax 22 833-07-24; 

Dział Zamówień Publicznych   48-22-56-17-694; 

Monika Łukawska    kontakt w kwestiach formalnych; 

Adres e- mail     zam@sgsp.edu.pl; 

Kancelaria Ogólna    48-22-56-17- 675; 

Edyta Stachniuk    kontakt w sprawach merytorycznych; 

Adres e- mail      estachniuk@sgsp.edu.pl; 

Adres strony internetowej SGSP   www.sgsp.edu.pl; 

NIP      118-00-35-927; 

REGON      000173410; 

1.2. Godziny pracy: 

 

Godziny pracy: od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej reprezentowana przez Rektora-Komendanta, zwana dalej 

Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn.: „Powszechne usługi pocztowe, 

polegające na przyjmowaniu, przesyłaniu i doręczaniu w kraju przesyłek listowych, priorytetów, 

paczek, przesyłek zagranicznych z zadeklarowaną wartością, jako ekonomicznych i priorytetowych za 

opłatą z dołu – opłata skredytowana. Odbiór przesyłek pocztowych z siedziby SGSP”. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 - dalej „Pzp”)  

i na podstawie zarządzenia nr 45/17 Rektora-Komendanta z dnia 29 września 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień z dziedziny nauki, zamówień z zakresu działalności 

kulturalnej oraz zamówień na usługi społeczne. 

1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone: 

a) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego; 

b) na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.  

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości 

niższej niż 750 000 euro. 

3. Jednocześnie w zakresie nieuregulowanym niniejszą Instrukcją dla Wykonawców, zwaną dalej 

„Instrukcją” w szczególności zastosowanie mają przepisy: 

a) ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188, z późn. zm.), 

b) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie 

reklamacji usługi pocztowej (Dz.U. 2019 r., poz. 474), 

c) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. 

zm.), 

d) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2096, z późn. zm.), 

http://www.sgsp.edu.pl/
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e) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1460, z późn. zm.), 

f) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 1987, z późn. zm.), 

g) międzynarodowe przepisy pocztowe, w tym w szczególności ratyfikowane umowy 

międzynarodowy: Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem 

- Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa wraz z Protokołem 

końcowym, Porozumieniem dotyczącym pocztowych usług płatniczych, sporządzonym  

w Dausze dnia 11 października 2012 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1522), Regulaminem Poczty 

Listowej, Światowy Związek Pocztowy z dnia 28 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 108, poz. 

744), Regulaminem dotyczącym paczek pocztowych, Światowy Związek Pocztowy z dnia 28 

stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 108, poz. 745), w przypadku usług pocztowych w obrocie 

zagranicznym, 

h) inne akty prawne, związane z realizacją usług będących przedmiotem Umowy,  

i) Regulamin świadczenia usług pocztowych Wykonawcy. Jeżeli postanowienia Umowy są 

odmienne od postanowień Regulaminu świadczenia usług pocztowych Wykonawcy, 

pierwszeństwo mają postanowienia Umowy; 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1 Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Usług Pocztowych w obrocie krajowym  

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

o wadze do 500 g, powyżej 500 g i paczek oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy 

Prawo Pocztowe z dn. 23.11.2012r. (Dz. U. z 2018r. poz.2188). 

2. W ramach zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie Odbierać z siedziby SGSP:  

1) Przesyłki listowe nierejestrowane w obrocie krajowym (format S, M, L) i zagranicznym,  

2) Przesyłki polecone w obrocie krajowym (format S, M, L) i zagranicznym, 

3) Przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością w obrocie krajowym (format S, M, L) 

i zagranicznym, 

4) Paczki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, 

5) Paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością w obrobię krajowym i zagranicznym, 

6) Zwrot do Nadawcy przesyłek pocztowych krajowych i zagranicznych nie doręczonych 

do adresata, 

3. Wielkość zamówienia ma charakter szacunkowy i została określona w załączniku nr 1a  

do Instrukcji dla Wykonawców. 

4. Odbiór przesyłek od poniedziałku do piątku w godzinach 13:45 – 15:10 

5. Usługi świadczone mają być zgodnie z: 

a) ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188, z późn. 

zm.), 

b) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w 

sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U. 2019 r., poz. 474), 

c) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z 

późn. zm.),  

d) ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), 
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e) ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1460, z późn. zm.), 

f) ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 1987, z późn. zm.), 

g) międzynarodowymi przepisami pocztowymi, w tym w szczególności ratyfikowanymi 

umowami międzynarodowymi: Regulaminem Generalnym Światowego Związku 

Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa 

Konwencja Pocztowa wraz z Protokołem końcowym, Porozumieniem dotyczącym 

pocztowych usług płatniczych, sporządzonym w Dausze dnia 11 października 2012 r. 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1522), Regulaminem Poczty Listowej, Światowy Związek Pocztowy 

z dnia 28 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 108, poz. 744), Regulaminem dotyczącym 

paczek pocztowych, Światowy Związek Pocztowy z dnia 28 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 

2007 r. Nr 108, poz. 745), w przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym, 

h) innymi aktami prawnymi, związanymi z realizacją usług będących przedmiotem 

Umowy,  

i) Regulaminem świadczenia usług pocztowych Wykonawcy. Jeżeli postanowienia 

Umowy są odmienne od postanowień Regulaminu świadczenia usług pocztowych 

Wykonawcy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy; 

6. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy: 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić niżej opisane warunki: 

Działanie zgodnie z Ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe( Dz.U. z 2018 r. pod nr 2188)  
określającą: 

 zasady uzyskiwania uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej; 

 zasady świadczenia usług pocztowych; 
 zasady świadczenia usług powszechnych; 
 zasady dostępu do elementów infrastruktury pocztowej; 
 zasady ustanawiania operatora wyznaczonego; 
 obowiązki operatora pocztowego na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz 
bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
 zasady odpowiedzialności operatora pocztowego oraz postępowania reklamacyjnego; 
 zasady rachunkowości regulacyjnej, kalkulacji kosztów i rachunkowości operatora 
wyznaczonego; 
 zasady kalkulacji kosztu netto i finansowania obowiązku świadczenia usług 
powszechnych; 
 zasady kontroli działalności pocztowej; 
 zasady nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów o działalności pocztowej. 

Uwaga! Dodatkowe warunki wykonania zamówienia zawierają Istotne Postanowienia Umowy 

stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia.  

4. Termin wykonania: 

Strony ustalają termin wykonania zamówienia, od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

lub do wyczerpania maksymalnej kwoty, wskazanej w § 6 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy, 

 w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

5. Słownik Zamówień (CPV): 

64110000-0 – usługi pocztowe 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rachunkowo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kara_pieni%C4%99%C5%BCna&action=edit&redlink=1
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-pocztowe-7881
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6. Ogólne informacje dla Wykonawców: 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia i dopuszcza udział podwykonawców w tym zakresie. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający przewiduje zmianę warunków umowy zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień 

Umowy oraz Instrukcją dla Wykonawców. 

Zamawiający nie dopuszcza udzielania zaliczek 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia będą prowadzone wyłącznie  

w złotych polskich. 

7. Informacja na temat Podwykonawców: 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie 

w  ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu 

podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego 

załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza 

wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” 

lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), 

Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału 

podwykonawców. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Szczegółowe warunki dotyczące wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców zawarte 

są  w Istotnych Postanowieniach Umowy – stanowiących załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 

8. Informacja na temat możliwości składania oferty wspólnej:  

Jeżeli ofertę składałoby konsorcjum do oferty powinny być dołączone pełnomocnictwo 

do  reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, oraz zobowiązanie tych podmiotów, 

że  w przypadku wygrania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przed zawarciem 

umowy z Zamawiającym, zawrą między sobą umowę (i  przekażą Zamawiającemu) zawierającą 

następujące zobowiązania: 

1. wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum, 

2. określenie celu wspólnych działań, jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia, 

3. wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum (z podaniem 

procentowego udziału w realizacji zamówienia), 

4. oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

5. stwierdzenie, iż każdy z członków konsorcjum odpowiada wobec Zamawiającego solidarnie, 

6. określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie podmiotu 

uprawnionego do czynności faktycznych wobec Zamawiającego (tzw. „lidera konsorcjum”), 
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7. zakaz rozwiązania umowy konsorcjum poprzez jakiekolwiek działanie stron konsorcjum  

do chwili ustania okresów rękojmi i gwarancji, 

8. zakaz zmiany uczestników konsorcjum. 

 

9. Warunki udziału w postępowaniu. Dotyczy wszystkich części zamówienia. 

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. złożą ofertę na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 z wykorzystaniem załącznika 1a 

do Instrukcji dla Wykonawców wraz z załącznikami,  

2. nie podlegają wykluczeniu; 

3. spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

10.1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy. Dotyczy wszystkich części zamówienia. 

10.1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

10.1.2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w:  

a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego 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 (…). 

b) 24 ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło 

do  rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

c) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp: Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, 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. 

10.2. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w celu wykazania się brakiem podstaw  

do wykluczenia. Dotyczy wszystkich części zamówienia. 

W celu wykazania się brakiem podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający wymaga od Wykonawców: 

10.2.1. oświadczenia stanowiącego potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w przypadkach, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

10.2.2. oświadczenia stanowiącego potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w przypadkach,  

o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 oraz 8 ustawy Pzp; 

 

10.3. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

W celu wykazania się spełnianiem warunków udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający 

wymaga od Wykonawców: 

10.3.1. w zakresie sytuacji ekonomicznej Wykonawcy.  

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 
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10.3.2. w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. w zakresie zdolności technicznej i zawodowej  

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

10.3.3. w zakresie posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Wykonawca winien się wykazać uprawnieniami do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

wykonywania usług pocztowych w rozumieniu Prawa pocztowego oraz wpisem do rejestru operatorów 

pocztowych. 

10.4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych dokumentów. 

 

10.4.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) Dowody stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art.24 ust.5 pkt.8 ustawy Pzp  

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące potwierdzenie,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z art.24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp 

stanowiące załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców; 

3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące potwierdzenie,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z art.24 ust.5 pkt. 1, 4 oraz 8 ustawy 

Pzp stanowiące załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców; 

4) Dowody stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

tj.: uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług 

pocztowych w rozumieniu Prawa pocztowego oraz wpisem do rejestru operatorów 

pocztowych. 

5) Formularz oferty – załącznik nr 1 i 1a do Instrukcji dla Wykonawców; 

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę; 

7) zobowiązanie podmiotów składających wspólnie ofertę, że w przypadku udzielenia 

zamówienia publicznego, przed zawarciem umowy z Zamawiającym, zawrą między sobą 

umowę (i przekażą Zamawiającemu); 

8) Informację na temat podwykonawców; 

9) Zobowiązanie podmiotu trzeciego -jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postepowaniu zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych. 

10.4.2. Dokumenty składane bez wezwania Zamawiającego: 

Wykonawca w terminie trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji 

z otwarcia ofert zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp) - 

załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców;  

10.4.3. Uwagi (dotyczące wszystkich oświadczeń i dokumentów) 

1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). 

2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
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danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty, w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub 

dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.4.1. – składa dokument lub dokumenty wystawione 

w  kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem 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; 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty, o których mowa w pkt. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Dokument, o którym mowa w pkt. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem tego terminu.  

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma  osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,  

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym  

ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu 

11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 

11.1. Sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów: 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający i Wykonawca będą 

porozumiewać się na piśmie. 

2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 10.4.1. Instrukcji dla 

Wykonawców. 

3) Inne zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie oraz drogą elektroniczną przekazując skan korespondencji na adres: e- mail: 

zam@sgsp.edu.pl. 

mailto:zam@sgsp.edu.pl
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4) W takim przypadku wymagają na żądanie każdej ze stron potwierdzenia faktu  

ich otrzymania. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga takich potwierdzeń. 

 

11.2.Wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu i Instrukcji dla Wykonawców: 

1. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści Ogłoszenia i Instrukcji  

dla Wykonawców, kierując swoje zapytania na adres mailowy: zam@sgsp.edu.pl.  

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 

postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie 

skierowane nie później niż: 

– na 2 dni przed upływem terminu składnia ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści Instrukcji dla Wykonawców wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub Instrukcji dla Wykonawców wpłynie  

po upływie terminu składnia wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo zostawić wniosek bez rozpoznania.  

4. Przedłużenie terminu składnia ofert nie wpływa na bieg terminu składnia wniosku, 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, bez ujawniania 

źródła zapytania, oraz udostępniana je na stronie internetowej :www. sgsp.edu.pl - zakładka BIP. 

6. W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować treść Ogłoszenia i Instrukcji dla Wykonawców wraz  

z załącznikami. 

7. O każdej ewentualnej zmianie powiadomi Wykonawców udostępniając ją na stronie 

internetowej: www. sgsp.edu.pl - zakładka BIP.  

8. W przypadku wątpliwości Wykonawcy, co do zgodności pomiędzy wymaganiami Ogłoszenia, 

Instrukcji dla Wykonawców, Istotnymi Postanowieniami Umowy łącznie wraz z załącznikami  

lub pomiędzy tymi załącznikami, lub innymi decydującymi wymaganiami, ustaleniami, 

przepisami, lub w przypadku powstania w tym względzie niezgodności lub niejasności, 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się niezwłocznie z odpowiednim zapytaniem do 

Zamawiającego. Nie wyjaśnienie wątpliwości przez Zamawiającego nie powoduje wyłączenia 

lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Istotnych Postanowień Umowy. 

9. Upoważnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:  

 

Monika Łukawska –Przewodnicząca Komisji (w godz. 7.00-15.00 w dni powszednie),  

nr telefonu +48 22 56 17 694, 

Edyta Stachniuk – w kwestiach merytorycznych(w godz. 7.00-15.00 w dni powszednie), 

nr  telefonu +48 22 56 17 675. 

12. Wadium. 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

13. Termin związania ofertą.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą.  
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14. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami Ogłoszenia 

Instrukcji dla Wykonawców 

2) Oferta musi być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką.  

3) Na ofertę w niniejszym postępowaniu składają się: 

a) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców) oraz Formularz 

asortymentowo- cenowy stanowiący załącznik nr 1a do Instrukcji dla Wykonawców, 

podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz  

i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty; 

b) oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w Ogłoszeniu i Instrukcji dla 

Wykonawców; 

c) pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli osoba podpisująca 

ofertę/poświadczająca za zgodność kopie dokumentów, nie jest wymieniona  

w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 

4) W treści formularza ofertowego należy określić w szczególności: 

a) łączną cenę ofertową; 

b) cenę ofertową za wykonanie poszczególnych elementów zamówienia – załącznik nr 1a; 

c) zakres składanych zobowiązań dotyczących: m.in.: akceptacji warunków płatności, okresu 

związania ofertą, akceptacji bez zastrzeżeń wszystkich postanowień Ogłoszenia i Instrukcji dla 

Wykonawców oraz Istotnych Postanowień Umowy i określonych tam zasad i warunków 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

5) Wymaga się, aby: 

a) wszystkie strony oferty wraz z załączonymi dokumentami były ponumerowane oraz 

połączone w sposób utrudniający ich dekompletację; 

b) każdą stronę oferty, poprawki lub zmiany w ofercie, parafowała osoba podpisująca ofertę; 

c) wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy – z wyłączeniem pełnomocnictw. Poświadczenie  

za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 

podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu  

za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osoby(ę) niewymienione we właściwym rejestrze, należy wraz z ofertą 

złożyć stosowne pełnomocnictwo. 

 

6) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 419)  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł,  

że informacje te nie mogą być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przez którą rozumie się informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie  

są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie  

są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji  

lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 

utrzymania ich w poufności. 
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Zastrzeżoną część oferty Wykonawca powinien oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi 

ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu 

oznaczonym napisem: 

„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ”. 

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający może potraktować daną  

informację jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

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

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne. 

7) Ofertę przygotowaną do wysłania należy umieścić w osobnym opakowaniu uniemożliwiającym 

odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

8) Na opakowaniu należy zamieścić dane adresowe jak niżej: 

 

Dane adresowe 

Nadawcy                                        SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

ul. Juliusza Słowackiego 52/54; 01-629 WARSZAWA 

OFERTA na „Powszechne usługi pocztowe, polegające na przyjmowaniu, przesyłaniu i doręczaniu w 

kraju przesyłek listowych, priorytetów, paczek, przesyłek zagranicznych z zadeklarowaną wartością, 

jako ekonomicznych i priorytetowych za opłatą z dołu – opłata skredytowana. Odbiór przesyłek 

pocztowych z siedziby SGSP”. 

Numer postępowania – US/40/19. 

 

Nie otwierać opakowania przed  ……grudnia  2019 r. godz. 10.00 

9) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że powiadomi Zamawiającego o wprowadzeniu takich zmian  

w terminie na składania ofert. Powiadomienie składa się wg takich samych zasad jak składanie 

oferty - w kopercie oznaczonej jak w pkt. 14.8 Instrukcji dla Wykonawców oznakowanej 

napisem ZMIANA. Tak oznaczone koperty zostaną otwarte podczas otwierania ofert  

i dołączone do oferty Wykonawcy, który zmiany wprowadził. 

10) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać się z postępowania, 

zawiadamiając o tym pisemnie Zamawiającego, z tym, że kopertę z powiadomieniem należy 

oznaczyć napisem: 

Dane adresowe Wykonawcy: 

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

ul. Juliusza Słowackiego 52/54  ; 01-629 WARSZAWA 

„WYCOFANIE OFERTY”. 

 

11) Koperty z powiadomieniem: „WYCOFANIE OFERTY” zostaną na otwarciu ofert otwarte  

w pierwszej kolejności i po ustaleniu zgodności danych z danymi na opakowaniu oferty 

Wykonawcy, spowodują, że oferta wycofana nie będzie otwierana.  
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12) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert. 

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

 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1) Ofertę przygotowaną i zaadresowaną jak w pkt. 14 Instrukcji dla Wykonawców należy złożyć 

tylko w KANCELARII OGÓLNEJ SGSP w Warszawie – pok. 117 w budynku B Obiekt 02 – wejście 

od  ul.  Siemiradzkiego2. 

2) Godziny pracy Kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 

3) Termin składania ofert upływa dnia: 20 grudnia 2019r. o godz. 09.45. 

4) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

odnotowania wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej SGSP. 

5) Oferta złożona w Kancelarii Ogólnej w terminie późniejszym od wskazanego jak wyżej lub 

złożona w inny sposób, zostanie potraktowana jako złożona po terminie i jako taka zostanie 

niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

6) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

7) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2019r. o godz. 10.00 w Dziale Zamówień Publicznych 

pok. 320 w budynku B Obiekt 02 – wejście od ul. Siemiradzkiego 2. 

8) Otwarcie ofert jest jawne. 

9) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego- 

www.sgsp.edu.pl BIP w zakładce zamówienia publiczne. 

10) Informacje z otwarcia ofert dotyczące: 

a) podanej kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny zawartej w ofertach; 

16. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną oraz powinna 

stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych  

w pełnym zakresie. Podana cena w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej 

Instrukcji dla Wykonawców oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca  

z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, wraz z wyodrębnieniem, z dokładnością  

do drugiego miejsca po przecinku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku VAT. 

Powinna być podana liczbowo i słownie. 

3. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto  

za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiona w formularzu ofertowym. 

4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności 

od zastosowanych rozwiązań. 

5. Cena ofertowa zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o formularz cenowy 

zamieszczony w formularzu ofertowym. W Formularzu cenowym należy określić ceny 

jednostkowe i przemnożyć tą wartość przez szacunkową ilość zamawianych przesyłek. Ceną 

oferty jest cena podana w Formularzu ofertowym. 

6. Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym są cenami ryczałtowymi netto i winny 

ustalać wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie 

zamówienia. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 

http://www.sgsp.edu.pl/
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7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego (jeśli dotyczy), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku.  

8. Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak: 

a) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 

b) import usług lub towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 

Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług, 

c) mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT. 

 

UWAGA: 

Przy dokonywaniu obliczeń należy stosować zasady zaokrągleń: 

1) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas 

wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać 

zaokrąglona do 0,16); 

2) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość 

ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 

0,15); 

Wykonawca przy dokonywaniu wszelkich obliczeń musi przestrzegać powyższych zasad 

zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej 

przedstawionymi zasadami. 

17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.  

Zamawiający dokona oceny ofert pod względem braku przesłanek do wykluczenia i spełniania 

warunków udziału w postępowaniu określonych w Ogłoszeniu i Instrukcji dla Wykonawców. Z ofert  

nie podlegających odrzuceniu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wg niżej podanych kryteriów: 

Nazwa kryterium Waga 

Cena oferty brutto (C) 100 pkt. 

Opis kryterium „cena oferty brutto” (Kryterium (C)) 

Pod kryterium „cena oferty brutto” - rozumie się cena netto + należny podatek VAT.  

Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

      najniższa cena spośród złożonych ofert 

 liczba punktów = ----------------------------------------------------------------- x 100 (waga kryterium) 

                        cena oferty badanej 

 

Maksymalnie można uzyskać 100 pkt. 

18. Uzupełnienie i wyjaśnienie ofert 

1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 

błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wzywać do ich 
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złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym. 

2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

19. Przesłanki do odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania 

1. Postępowanie toczy się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi i warunki 

określone w Ogłoszeniu i Instrukcji dla Wykonawców. 

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści dokumentów przekazanych przez Zamawiającego w niniejszym 

postępowaniu, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Zamawiający jest w stanie potraktować 

niezgodność jako omyłkę – pisarską, rachunkową lub inną w rozumieniu ustawy Pzp,  

nie powodującą istotnych zmian w treści oferty i poprawić ją informując o tym Wykonawcę, 

lub wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie treści oferty. Złożone wyjaśnienia 

nie mogą doprowadzić do istotnych zmian treści oferty; 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (jeżeli zaoferowana cena 

wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 

zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający 

przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny); 

4) zawiera błędy w obliczeniu ceny nie będące oczywistą omyłką rachunkową lub pisarską; 

5) upłynął termin związania ofertą, a Wykonawca nie wyraził zgody na jego przedłużenie; 

6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w sytuacjach przewidzianych w niniejszej 

Instrukcji dla Wykonawców. 

4. Ofertę Wykonawcę wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

5. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, w szczególności jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez 

podania przyczyn, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. 

20. Wynik postępowania  

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych wyłącznie  

na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans kryteriów opisanych w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. 
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2. Zamawiający oceni ważność Ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w Ogłoszeniu 

i Instrukcji dla Wykonawców kryteriów oceny Ofert na posiedzeniu niejawnym. 

3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  

i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,  

a także punktację przyznaną ofertom, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie  

4. Na stronie internetowej Zamawiający udostępnia jedynie informacje, o których mowa w ust. 3 

pkt 1 i 4. 

21. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy. 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę do podpisania umowy powinny legitymować się  dokumentami 

potwierdzającymi ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono z dokumentów 

załączonych do oferty. 

2. Dokumenty wymagane do Umowy: 

a) Umowa o podwykonawstwo (jeśli dotyczy) 

b) Umowa konsorcjum (jeśli dotyczy); 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców w zakresie realizacji przedmiotu umowy przez 

okres trwania umowy. 

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

sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający wymaga zawarcia z nim umowy na warunkach określonych w Istotnych 

Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą z spośród pozostałych ofert.  

23. Zmiana umowy. 

Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w okolicznościach przewidzianych w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 2 

do Ogłoszenia. 

24. Klauzula informacyjna. 

Zgodnie z art. 13 i 14  ust. 1 i 2 rozporządzeniem 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), zwanego dalej 

„RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem przetwarzającym Pani (a) dane osobowe jest Rektor-Komendant Szkoły Głównej 

Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (1-629), przy ul. Słowackiego 52/ 54 (adres poczty 

elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl) 

mailto:sgsp@sgsp.edu.pl
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2. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres:  

01-629 Warszawa, ul Słowackiego 52/54, adres poczty elektronicznej: iod@sgsp.edu.pl. 

Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego pn.: „Powszechne usługi pocztowe, polegające na przyjmowaniu, przesyłaniu 

i doręczaniu w kraju przesyłek listowych, priorytetów, paczek, przesyłek zagranicznych  

z zadeklarowaną wartością, jako ekonomicznych i priorytetowych za opłatą z dołu – opłata 

skredytowana. Odbiór przesyłek pocztowych z siedziby SGSP’, znak sprawy: US 40/19 prowadzonego 

w trybie zamówienia na usługi społeczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

3. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawą Pzp”. 

4. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co 

najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także okres 

przechowywania dokumentacji zgodnie z Zarządzeniem nr 26/10 z dnia 17 sierpnia 2010r.  

„w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w Szkole Głównej 

Służby Pożarniczej” opublikowane na stronie BIP SGSP. 

5. Obowiązek podania przez Panią(a) danych osobowych bezpośrednio Pani(a) dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp.  

6. W odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7.Posiada Pani/Pan: 

−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani(a) dotyczących; 

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych **; 

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

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  

−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani(-),  

że przetwarzanie danych osobowych Pani(a) dotyczących narusza przepisy RODO; 

8.Nie przysługuje Pani(u): 

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

−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

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

podstawą prawną przetwarzania Pani(a) danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

______________________ 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo 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 państwa członkowskiego. 
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ROZDZIAŁ II 

FORMULARZ OFERTY I POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI 

 

 

 

   (pieczęć Wykonawcy) 

Załącznik nr 1  

do Instrukcji dla 

Wykonawców 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Do: 

Rektora – Komendanta 

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne 

pn.  „Powszechne usługi pocztowe, polegające na przyjmowaniu, przesyłaniu i doręczaniu w kraju 

przesyłek listowych, priorytetów, paczek, przesyłek zagranicznych z zadeklarowaną wartością, jako 

ekonomicznych i priorytetowych za opłatą z dołu – opłata skredytowana. Odbiór przesyłek pocztowych 

z siedziby SGSP”. Numer sprawy US/40/19. 

Ja/my niżej podpisany/i:  

Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy 

 

 

 

 

 

Nr regon Telefon Telefon komórkowy E-mail 

    

RODZAJ PRZEDSIĘBIORSTWA1:  

- Mikroprzedsiębiorstwo  

 

- Małe przedsiębiorstwo  

 

- Średnie przedsiębiorstwo 

 

 

 

 

1. Ja (my) niżej podpisany (i), po zapoznaniu się z treścią Ogłoszenia i Instrukcji dla Wykonawców wraz 

załącznikami dla niniejszego zamówienia a także po  uzyskaniu wszelkich informacji niezbędnych  

do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, składam(y) ofertę na realizację całości 

przedmiotowego zamówienia zgodnie z treścią Ogłoszenia, Instrukcji dla Wykonawców (w tym z 

załącznikami, które stanowią jej integralną część oraz ewentualnymi wyjaśnieniami do Instrukcji dla 

Wykonawców jej modyfikacjami) za cenę ofertową brutto zgodnie z załączoną kalkulacją cenową: 

 

za cenę netto:………………………. zł, brutto:……………….…………..zł, stawka ………..% VAT. 

                                                           
1 Proszę określić wielkość Państwa firmy, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6  marca 2018 r.  

– Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292). 
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2. Zobowiązujemy się wykonać niniejsze zamówienia od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 

2022 r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty, wskazanej w § 6 ust. 1 - Istotnych Postanowień 

Umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

3. OŚWIADCZAM/Y, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem  

do reprezentowania mnie/nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu  

i zawarcia umowy jest: 

______________________________________________________________________________ 
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawca, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo) 

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i Instrukcją dla Wykonawców i uznajemy 

się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

7. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY*, że wypełniłem/wypełniliśmy* obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy* w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3 . 

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych Warunkach Umowy. 

9. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania 

ofert jest pierwszym dniem biegu terminu związania ofertą.  

10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / zamierzamy zrealizować przy udziale podwykonawców* 
niepotrzebne skreślić 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

................................................................................................................................................................... 
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

Podwykonawcą będzie: 

................................................................................................................................................................... 
(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu w sytuacji, gdy wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  Wykonawca polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia).  

11. Powyższe dane składamy pod groźbą odpowiedzialności karnej określonej w art. 297 § 1 K.k. Ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r., poz. 676 z późn. zm). 

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze „Istotnymi Postanowieniami Umowy” będącym załącznikiem 

do Ogłoszenia. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej 

z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w dokumentacji postępowania, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego 

13. OŚWIADCZAMY, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje 

zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności 

innym uczestnikom postępowania]4 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)  

                                                           
2 Rozporządzenie 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).  
3 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
4 Niepotrzebne skreślić. 
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od do 

    

    

UWAGA!!! Wykonawca załącza do oferty dokumenty poświadczające zasadność zastrzeżenia 

 

14. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. Do oferty załączamy 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące potwierdzenie,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania wraz z dowodami- załącznik nr 2 i 3; 

2)  potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wraz z dowodami- tj.: 

uprawnieniami do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług 

pocztowych w rozumieniu Prawa pocztowego oraz wpisem do rejestru operatorów 

pocztowych. 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, (jeśli 

dotyczy); 

4) zobowiązanie podmiotów składających wspólnie ofertę, że w przypadku wygrania 

postępowania, przed zawarciem umowy z zamawiającym, zawrą między sobą umowę, (jeśli 

dotyczy); 

5) informację na temat podwykonawców; 

6) zobowiązanie podmiotu trzeciego -jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postepowaniu zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych (jeśli dotyczy); 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku  ……………………………………………………….. 

            (podpis Wykonawcy/ów) 
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Załącznik nr 2 do Instrukcji 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu do udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie 

zamówienia na usługi społeczne, znak US 40/19, my niżej podpisani:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 

adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCAA: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku  

 

 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych  

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku  ____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG lub wpisać ”nie dotyczy”) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku  ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCAA NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG lub wpisać ”nie dotyczy”)  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku  ……………………………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku   

                        (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do Instrukcji 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu do udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie 

zamówienia na usługi społeczne, znak US 40/19, my niżej podpisani:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 

adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCAA: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1, 4 oraz 8 

ustawy Pzp. 

24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego 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 (…). 

 

 

podlegam/nie podlegam  

*niepotrzebne skreślić  

24 ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego 

lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania. 

 

 

podlegam/nie podlegam  

*niepotrzebne skreślić 

 

art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp: Zamawiający wykluczy z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki 

dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 15, 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. 

 

 

podlegam/nie podlegam  

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku                        _____________________ 

                                                                                                               (podpis Wykonawcy) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych  w 

art. 24 ust. 5. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku  ____________________________________    

(podpis Wykonawcy) 

 

-  
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Załącznik nr 4 do Instrukcji 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia na usługi 

społeczne, znak US 40/19, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp oświadczam, że: 

*UWAGA: niepotrzebne skreślić! 

*nie należę do żadnej grupy kapitałowej; w tym przypadku można złożyć niniejsze oświadczenie 

wraz z ofertą 

*nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z podmiotów, które do upływu terminu składania ofert 

złożyły oferty; w tym przypadku można należy złożyć niniejsze oświadczenie w ciągu 3 dnia  

od zapoznania się z informacją z otwarcia ofert 

*należę do grupy kapitałowej z następującymi podmiotami, które do upływu terminu składania ofert 

złożyły oferty: w tym przypadku można należy złożyć niniejsze oświadczenie w ciągu 3 dnia od 

zapoznania się z informacją z otwarcia ofert 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

…..   

i składam wyjaśnienia, że istniejące miedzy nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wyjaśnienia w załączeniu 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku   

                     (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 


