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Poznań, dnia 03 luty .2016 r.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR OPERACYJNY
ds. NIERUCHOMOŚCI

/-/ Agata Strzelewicz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA ODRĘBNEGO

Przedmiotem Zamówienia Odrębnego jest :

Rozbudowa istniejącej instalacji elektrycznej i istniejącej sieci komputerowej LAN
w ramach Projektu nr 445 pn. Zakup usługi wydruku w nast. obiektach:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Urząd Pocztowy Gubin, ul. Z. Krasińskiego2, 66-620 Gubin
Urząd Pocztowy Kożuchów, ul. Wolności 1, 67-120 Kożuchów
Urząd Pocztowy Krosno Odrz. Ul Pocztowa 14, 65-600 Krosno Odrz.
Urząd Pocztowy Lubsko, ul Powstańców Wlkp. 4A, 68-300 Lubska
Urząd Pocztowy Sława ul. L. Waryńskiego 29/31, 67-410 Sława
Urząd Pocztowy Słubice, Pl. Przyjaźni 5, 69-100 Słubice
Urząd Pocztowy Szprotawa, Pl. Komuny Paryskiej 2, 67-300 Szprotawa
Urząd Pocztowy Żary, ul Pocztowa ¾ 68-200 Żary
Urząd Pocztowy Żagań ul. A. Mickiewicza 22, 68-100 Żagań

W dalszej części niniejszego dokumentu określenie „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”
zastąpione jest skrótem SIWZ.
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Rozdział I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający:
"Poczta Polska S.A."
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
NIP: 525-000-73-13 REGON: 010684960
Postępowanie prowadzone jest na rzecz:
„Poczta Polska S. A. ”Pion Infrastruktury, Obszar ds. Nieruchomości w Poznaniu.
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań, będące jednostką organizacyjną Poczty Polskiej S. A.
Postępowanie prowadzone jest przez:
„Poczta Polska S.A.” Pion Infrastruktury, Obszar ds. Nieruchomości w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
będące jednostką organizacyjną Poczty Polskiej S. A.
fax: +48 61 866-73-52,
adres strony internetowej: www.poczta-polska.pl
00
00
godziny urzędowania 8 – 15 (od poniedziałku do piątku)
Uwaga:
wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy adresować do
jednostki organizacyjnej Poczty Polskiej S. A. prowadzącej niniejsze postępowanie.
2. Postępowanie o zamówienia odrębne jest prowadzone na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty
Polskiej S.A.
3. Postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny. Zakres ujawnionych informacji zawarty został w
Rozdziale X SIWZ.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania albo jego części bez dokonywania
wyboru którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji. Negocjacje zostaną
przeprowadzone z Wykonawcami zaproszonymi do danego etapu postępowania oraz spełniającymi
wymagania zawarte w SIWZ.
7. Jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy. Żadna informacja i
deklaracja ze strony Poczty Polskiej S.A. przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia
postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy.
8. W wyniku niniejszego postępowania, zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta
zostanie wyłoniona jako najkorzystniejsza ekonomicznie.

Rozdział II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą:
Rozbudowa istniejącej instalacji elektrycznej i istniejącej sieci komputerowej LAN w ramach
Projektu nr 445 pn. Zakup usługi wydruku w nast. obiektach:
1. Urząd Pocztowy Gubin, ul. Z. Krasińskiego2, 66-620 Gubin
2. Urząd Pocztowy Kożuchów, ul. Wolności 1, 67-120 Kożuchów
3. Urząd Pocztowy Krosno Odrz. Ul Pocztowa 14, 65-600 Krosno Odrz.
4. Urząd Pocztowy Lubsko, ul Powstańców Wlkp. 4A, 68-300 Lubska
5. Urząd Pocztowy Sława ul. L. Waryńskiego 29/31, 67-410 Sława
6. Urząd Pocztowy Słubice, Pl. Przyjaźni 5, 69-100 Słubice
7. Urząd Pocztowy Szprotawa, Pl. Komuny Paryskiej 2, 67-300 Szprotawa
8. Urząd Pocztowy Żary, ul Pocztowa ¾ 68-200 Żary
9. Urząd Pocztowy Żagań ul. A. Mickiewicza 22, 68-100 Żagań
obejmującego swym zakresem:
a. Zabudowa punktów logicznych PEL ( w wyposażeniu i ilościach zgodnych z
kosztorysem ofertowym)
b. Rozbudowa istniejącej instalacji elektrycznej, pomiary elektryczne
c. Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej LAN, pomiary okablowania
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Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6,
2/7, 2/8, 2/9 do SIWZ:
1. Prace instalacyjne będą realizowane w istniejącym budynku, w czynnym Urzędzie Pocztowym.
2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił 36-miesięcznej gwarancji dla przedmiotu
zamówienia licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po bezusterkowym odbiorze końcowym robót.
Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego robót.
4. Zamawiający wymaga, aby termin płatności faktury wynosił 21 dni od daty jej otrzymania przez
zamawiającego.
5. Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen w trakcie trwania umowy.
6. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określa wzór umowy
wraz z jej załącznikami, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.03.2016r.
8. Podstawy i warunki płatności szczegółowo określa wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 3 do
SIWZ.
Rozdział III

WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie prawidłowo zrealizować
zamówienie, w szczególności:
a. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
b. dysponują potencjałem ekonomiczno-finansowym zapewniającym wykonanie zamówienia
c. posiadają wiedzę i doświadczenie
Powyższe spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia potwierdza się poprzez
złożenie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz w
oparciu o dokumenty wg rozdziału IV pkt.3 .
Rozdział IV

ZASADY SKŁADANIA OFERT

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznacznie opisaną ofertę.
2. Poczta Polska S.A. nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych oraz dzielenia
zamówienia między Wykonawców.
3. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ,
2) Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót
/Załącznik Nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9 do SIWZ/ wraz z tabelą elementów scalonych i
tabelą nakładów RMS
3) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert ,
a jeżeli okres działalności jest krótszy-w tym okresie , z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego , że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone- wg wzoru stanowiącego Załącznik
Nr 4 do SIWZ
UWAGA:
Zamawiający wyjaśnia, iż w „Wykazie”, o którym mowa powyżej, należy przedstawić przynajmniej
dwie realizacje robót budowlanych instalacyjnych polegających na wykonaniu robót intalacyjnych
elektrycznych i robót instalacyjnych sieci komputerowej LAN o wartości co najmniej 4 tys. zł brutto
każda.
Zamawiający wyjaśnia, iż dokonując oceny wykonanych robót budowlanych podanych w wykazie
uzna wyłącznie te, które będą zawierały dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane
instalacyjne zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych
za kierowanie robotami instalacyjnymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –
wg. wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ/
UWAGA:
Zamawiający wyjaśnia, iż w „Wykazie”, o którym mowa powyżej, należy przedstawić osoby
posiadające uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi elektrycznymi w zakresie dozoru i
eksploatacji sieci i urzadzeń elektroenergetycznych do 1 kV
Do wykazu należy dołączyć kserokopie w/w dokumentów
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5) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w
stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Pełnomocnictwo do złożenia i podpisania oferty zawierające umocowanie do złożenia i podpisania
pozostałych dokumentów składających się na ofertę, o ile w imieniu Wykonawcy czynności tych
dokonuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii,
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie;

7) Umowę spółki cywilnej w celu ustalenia sposobu reprezentacji - w przypadku, gdy Wykonawcą jest
spółka cywilna.
4. Wymagania dotyczące składanych dokumentów:
1) Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie
kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem
przez Wykonawcę.
2) Dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z
zasadami reprezentacji wynikającymi z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub wydruku
ze strony internetowej CEIDG lub przez pełnomocnika, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
3) Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być sporządzone w języku polskim.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
5) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty nie mogą być wystawione wcześniej niż wskazano wyżej.
6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy działający
wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie,
Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:
a) Formularz ofertowy – podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie,
b) Pełnomocnictwo osoby ustanowionej do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w
postępowaniu o udzielnie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia, dokładnie określające zakres umocowania,
c) Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 5) SIWZ złożone przez każdy podmiot oddzielnie
d) Pozostałe dokumenty złożone co najmniej przez jeden z podmiotów wchodzących w skład
podmiotów występujących wspólnie.
5. Opis sposobu przygotowania oferty
1)
Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca.
2)
Oferta wraz z załącznikami, pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie
pisemnej, w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie,
czytelnie, techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
3) Zaleca się, aby wszystkie zapisane kartki oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami
były ponumerowane i parafowane przez upoważnione osoby, przy czym przynajmniej na
formularzu oferty podpis (podpisy) muszą być wraz z pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy.
4)
Wszelkie kopie dokumentów lub ich odpisy należy opatrzyć klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z
ORYGINAŁEM”, oraz powinny być poświadczone przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną.
5)
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być wykonane w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za
zgodność z oryginałem.
6)
Poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
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Formularz ofertowy ma być wypełniony przez Wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszej
specyfikacji (treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ). Zaleca się żeby formularz oferty stanowił
pierwszą stronę oferty.
8)
Zaleca się, aby oferta była spięta w sposób trwały uniemożliwiający dekompletację.
9)
Wykonawca w ramach oferty może wypełnić druki stanowiące Załączniki do SIWZ, lub sporządzić
własne, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów znajdujących się we wzorach.
10) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana
lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie
dostarczonego w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty do miejsca
określonego w pkt 6 ppkt.1).
Zmianę oferty bądź jej wycofanie należy oznaczyć adnotacją:
„ZMIANA / WYCOFANIE (odpowiednio) OFERTY:
Rozbudowa istniejącej instalacji elektrycznej i istniejącej sieci komputerowej LAN w ramach
Projektu nr 445 pn. Zakup usługi wydruku w UP Gubin, UP Kożuchów, UP Krosno, UP Lubsko, UP
Sława, UP Słubice, UP Szprotawa, UP Żary, UP Żagań
z dopiskiem:
"nie otwierać przed 12.02.2016r. godz. 13.00"
UWAGA: Oferty, które podlegały zmianie bądź wycofane nie będą zwracane.
7)

11)

Opakowanie oferty
a) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie należy
zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jego otwarcie bez naruszenia zabezpieczenia.
b) Opakowanie oferty powinno być zaadresowane na adres wskazany w pkt 6 ppkt 1
i oznaczone adnotacją Rozbudowa istniejącej instalacji elektrycznej i istniejącej sieci
komputerowej LAN w ramach Projektu nr 445 pn. Zakup usługi wydruku w UP Gubin, UP
Kożuchów, UP Krosno, UP Lubsko, UP Sława, UP Słubice, UP Szprotawa, UP Żary, UP Żagań
c)
z dopiskiem:
"nie otwierać przed 12.02.2016r. godz. 13.00”

6. Termin składania ofert

1) Ofertę należy złożyć do dnia 12.02.2016r. godz. 12.45 na adres:

2)
3)
4)
5)

„Poczta Polska Spółka Akcyjna”
Pion Infrastruktury, Obszar ds. Nieruchomości w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
I piętro pok. nr 123
Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez
Zamawiającego.
Otwarcie złożonych ofert jest niejawne.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania.

Rozdział V

OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ

1. Wykonawca określi ceny ofertowe w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ
na podstawie kosztorysów ofertowych opracowanych na podstawie sporządzonych przez
Zamawiającego przedmiarów robót stanowiących Załącznikiem Nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7,
2/8, 2/9 do SIWZ.
2. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę brutto dla przedmiotu zamówienia (umowy). Cena musi być
podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.
3. Cena ofertowa winna obejmować całość nakładów związanych z wykonaniem zamówienia, z rozbiciem
nakładów na poszczególne obiekty – Urzędy Pocztowe.
Cena ofertowa musi uwzględniać podatek VAT.
Prawidłowe obliczenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
4. Wykonawca przy obliczeniu ceny ofertowej winien przed dokonaniem przemnożeń i sumowań dokonać
zaokrąglenia ceny jednostkowej do dwóch miejsc po przecinku.
5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) Omyłki pisarskie
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b) Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek
c) Inne omyłki nie powodujące istotnych zmian w treści oferty , w szczególności polegające na
niezgodności oferty z SIWZ niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę , którego oferta została
poprawiona
Rozdział VI

OPIS SPOSOBU KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony przekazują pisemnie,
faksem lub mailem pod adres mailowy podany w pkt 2, z zastrzeżeniem, że oferta Wykonawcy, musi
być złożona na piśmie. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji drogą faksową, Poczta Polska S.A. żąda ich niezwłocznego potwierdzenia w formie
pisemnej.
2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Janusz Grzemski – tel. 502 016 055, fax; +48 61 866-73-52
janusz.grzemski@poczta-polska.pl
Rozdział VII

TRYB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ

1. Wyjaśnienia dotyczące zapisów SIWZ
1) Wykonawca ma prawo do zadawania pytań dotyczących treści SIWZ oraz warunków i przedmiotu
zamówienia w formie określonej w niniejszej SIWZ w Rozdziale VI pkt 1, na co najmniej 3 dni przed
upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca może zgłosić, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu składania ofert,
zastrzeżenia do wymagań SIWZ co do zapisów dyskryminujących jednego lub grupę Wykonawców.
Poczta Polska S.A. może udzielić odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.
3) Poczta Polska S.A. ma prawo, przed terminem składania ofert, modyfikować zapisy SIWZ w ramach
odpowiedzi udzielonych Wykonawcom lub z własnej inicjatywy. Każda taka zmiana staje się wiążąca
w momencie jej wprowadzenia.
4) Zmiany w SIWZ oraz odpowiedzi przesyła się wszystkim Wykonawcom biorącym udział w
postępowaniu o zamówienie i zamieszcza na stronie internetowej na której był zamieszczony SIWZ.
5) Jeżeli zmiana treści SIWZ jest istotna, termin składania ofert może zostać przedłużony o czas
niezbędny do wprowadzenia zmian.
6) W przypadku, gdy pytanie dotyczy jednego Wykonawcy, a odpowiedź nie powoduje konieczności
dokonania zmian w SIWZ, odpowiedź może być udzielona tylko zadającemu pytanie.
7) Pytania dotyczące treści SIWZ powinny być składane na adres:
„Poczta Polska S. A.” Pion Infrastruktury, Obszar ds. Nieruchomości w Poznaniu, ul. Głogowska 17,
60-943 Poznań, Dział Inwestycji i Remontów
8) Pytania dotyczące treści SIWZ powinny być opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy,
który je wnosi.
Rozdział VIII

WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział IX

ANALIZA OFERT I NEGOCJACJE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca może zostać wezwany do niezwłocznego usunięcia błędów lub uzupełnienia braków w
ofercie. Brak reakcji ze strony Wykonawcy, odmowa usunięcia błędów lub uzupełnienia braków może
stanowić podstawę do odrzucenia oferty.
2. W trakcie postępowania, po otwarciu ofert, Poczta Polska S.A. będzie prowadzić negocjacje z
Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Negocjacjom mogą podlegać wszystkie warunki zamówienia.
3. W trakcie negocjacji Wykonawcy mogą zostać zobowiązani do złożenia kolejnych ofert.
Rozdział X

ZAKRES INFORMACJI UJAWNIANYCH PODCZAS POSTĘPOWANIA

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie i
miejscu podpisania umowy.

2. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o zakończeniu postępowania.
3. W przypadku unieważnienia postępowania wszyscy Wykonawcy zostaną poinformowani o
unieważnieniu.
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Rozdział XI

UMOWA

1. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie przyjęta przez Pocztę
Polską S.A.
2. Potwierdzeniem przyjęcia oferty Wykonawcy i dokonania zakupu jest zawarcie przez Strony umowy.
3. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień SIWZ, oferty
Wykonawcy oraz ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji między Stronami.
4. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.
5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie – na etapie zawierania umowy
wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców.
ROZDZIAŁ XII

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całościowej ceny ofertowej brutto
najpóźniej w dacie zawarcia umowy
Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu
gwarancji jakości.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:


pieniądzu,



poręczeniach bankowych,



gwarancjach bankowych,

 gwarancjach ubezpieczeniowych,
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy:
Poczta Polska S. A.
Nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025
tytułem:
„ZABEZPIECZENIE – PI w Poznaniu, przetarg nr PI-11/2016 r. z dnia 04.02.2016 r. na:
Rozbudowa istniejącej instalacji elektrycznej i istniejącej sieci komputerowej LAN w ramach
Projektu nr 445 pn. Zakup usługi wydruku w UP Gubin, UP Kożuchów, UP Krosno, UP Lubsko, UP
Sława, UP Słubice, UP Szprotawa, UP Żary, UP Żagań
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,
o których mowa powyżej.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości.
Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Pozostałe 30% z kwoty zabezpieczenia pozostaje na zaspokojenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. Okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy liczone od daty
podpisania protokołu odbioru.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jest
zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
W przypadku, kiedy Wykonawca zmieni formę wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
na formę gwarancji lub poręczenia w czasie trwania Umowy, Zamawiający po upływie terminu
obowiązywania Umowy zwróci Mu dotychczasową gwarancję lub poręczenie w terminie 30 dni od daty
zakończenia Umowy pod warunkiem, że Wykonawca uprzednio dostarczy nową gwarancje lub poręczenie
opiewające na 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
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Rozdział XIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9 - Przedmiary robót
Załącznik nr 3 - Wzór umowy wraz z załącznikami
Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych dwóch robót o wartości brutto min. 4,0 tys.PLN każda
Załącznik nr 5 - Wykaz osób biorących udział w realizacji zadania
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_________________________________________________________________Załącznik Nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy wzięcia udziału w przetargu nr PI-6/2016 na wyłonienie Wykonawcy zamówienia odrębnego pn:
Rozbudowa istniejącej instalacji elektrycznej i istniejącej sieci komputerowej LAN w ramach
Projektu nr 445 pn. Zakup usługi wydruku w UP Gubin, UP Kożuchów, UP Krosno, UP Lubsko, UP
Sława, UP Słubice, UP Szprotawa, UP Żary, UP Żagań

Nazwa i adres Wykonawcy:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Numer NIP

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

REGON

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

Numer tel.

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

Numer faks

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

Adres e-mail

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

1. Oferujemy wykonanie robót instalacyjnych objętych przetargiem za:
wartość netto

............................................zł

stawka podatku VAT
wartość brutto

.................................%

.............................................zł

słownie wartość brutto .................................................................................................................zł.
tym:
1. UP Gubin
wartość netto

............................................zł

stawka podatku VAT
wartość brutto

.................................%

.............................................zł

2. UP Kożuchów
wartość netto

............................................zł

stawka podatku VAT
wartość brutto

.................................%

.............................................zł

3. UP Krosno Odrz.
wartość netto

............................................zł

stawka podatku VAT
wartość brutto

.................................%

.............................................zł

4. UP Lubsko
wartość netto

............................................zł

stawka podatku VAT
wartość brutto

.................................%

.............................................zł

5. UP Sława
wartość netto

............................................zł

stawka podatku VAT
wartość brutto

.................................%

.............................................zł
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6. UP Słubice
wartość netto

............................................zł

stawka podatku VAT
wartość brutto

.................................%

.............................................zł

7. UP Szprotawa
wartość netto

............................................zł

stawka podatku VAT
wartość brutto

.................................%

.............................................zł

8. UP Żary
wartość netto

............................................zł

stawka podatku VAT
wartość brutto

.................................%

.............................................zł

9. UP Żagań
wartość netto

............................................zł

stawka podatku VAT

.................................%

3. Termin realizacji zamówienia: 31.03.2016r.
4. Warunki płatności: 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: ............................................
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Wszystkie
uwarunkowania związane z realizacją przedmiotowego zadania uwzględnia cena oferty.
6. Udzielamy gwarancji na wykonane roboty budowlane 36-miesięcy licząc od bezusterkowego odbioru
robót.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia – 30 dni.
8. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego,
9. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać własnym siłami bez podwykonawców.
10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
11. Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:
a) dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
b) dysponowania
potencjałem
ekonomiczno-finansowym
zapewniającym
wykonanie
zamówienia,
c) posiadania wiedzy i doświadczenie
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i tabelą/listą nakładów RMS
 dokumenty i oświadczenia wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. :
....................................................................................................................................................
Podpis
(osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
.................................................................................................
(pieczęć imienna)
* niepotrzebne skreślić
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__________________________________________________________________Załącznik Nr 4 do SIWZ
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa istniejącej instalacji elektrycznej i istniejącej sieci komputerowej LAN w ramach
Projektu nr 445 pn. Zakup usługi wydruku w UP Gubin, UP Kożuchów, UP Krosno, UP Lubsko, UP
Sława, UP Słubice, UP Szprotawa, UP Żary, UP Żagań

Nazwa Wykonawcy:.............................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy:..........................................................................................................................
Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich dwóch latach przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Lp.

Roboty budowlane

Wartość
brutto
(w zł)

1

2

3

Daty wykonania
rozpoczęcie
(miesiąc/rok)

zakończenie
(miesiąc/rok)

4

5

Miejsce wykonania

6

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający wyjaśnia, iż w „Wykazie”, o którym mowa powyżej, należy przedstawić przynajmniej dwie
realizacje robót budowlanych instalacyjnych polegających na wykonaniu robót intalacyjnych elektrycznych i
robót instalacyjnych sieci komputerowej LAN o wartości co najmniej 4 tys. zł brutto każda.
Zamawiający wyjaśnia, iż dokonując oceny wykonanych robót budowlanych podanych w wykazie uzna
wyłącznie te, które będą zawierały dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

.............................. dn. .................... 2016 r.
...............................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis
osoby umocowanej do dokonywania
czynności w imieniu Wykonawcy

.............................................................
pieczątka firmy
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__________________________________________________________________Załącznik Nr 5 do SIWZ
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa istniejącej instalacji elektrycznej i istniejącej sieci komputerowej LAN w ramach
Projektu nr 445 pn. Zakup usługi wydruku w UP Gubin, UP Kożuchów, UP Krosno, UP Lubsko, UP
Sława, UP Słubice, UP Szprotawa, UP Żary, UP Żagań

Nazwa Wykonawcy:.............................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy:..........................................................................................................................
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi w zakresie robót remontowo-budowlanych wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami

Lp.

Imię i nazwisko

Zakres uprawnień

Wykształcenie

Dokumenty stwierdzające
przygotowanie zawodowe tj.
nr uprawnień

1.

2.

3.

4.

5.

Podstawa do
dysponowania
wymienionymi
osobami *
6.

Zamawiający wyjaśnia, iż w „Wykazie”, o którym mowa powyżej, należy przedstawić osoby posiadające
uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi elektrycznymi w zakresie dozoru i eksploatacji sieci i
urzadzeń elektroenergetycznych do 1 kV
Do wykazu należy dołączyć kserokopie w/w dokumentów
* W kolumnie 6 należy wpisać formę dysponowania osobami, np. osoba w dyspozycji Wykonawcy,
osoba w dyspozycji innego podmiotu.
W przypadku wpisania osób będących w dyspozycji innego/innych podmiotu/ów należy załączyć pisemne
zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania Wykonawcy do dyspozycji na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.

.............................. dn. .................... 2016 r.
………..............................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis
osoby umocowanej do dokonywania
czynności w imieniu Wykonawcy

.............................................................
pieczątka firmy
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