Nr rej. Zamawiającego: PI15/PZPoz/201/25/16

Poznań, dnia 25.04.2016 r.
ZATWIERDZAM:

Dyrektor Operacyjny
ds. Nieruchomości

Kierownik Wydziału Zakupów
w Poznaniu

/-/ Agata Strzelewicz

/-/ Marcin Nowak

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA ODRĘBNEGO

Przedmiotem Zamówienia Odrębnego jest:
„ W yk o n yw a n i e u s łu g ko n s erw a cj i i n ap r aw o r az św i ad cz e n i e u s ł u g Po g o t o w ia
Dź w ig o w eg o u rz ąd z e ń t ra n sp o r t u b li s ki eg o ”

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

Nr rej. Zamawiającego: PI15/PZPoz/201/25/16

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 Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
będące jednostką organizacyjną Poczty Polskiej S. A.
Postępowanie prowadzone jest przez:
„Poczta Polska S.A.”
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
będące jednostką organizacyjną Poczty Polskiej S. A.
fax: +48 61 869-71-34,
e-mail: przetargi@poznan.poczta-polska.pl
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 Zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie.

2. Postępowanie o zamówienia odrębne jest prowadzone na podstawie wewnętrznych przepisów
Zamawiającego.
3. Postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny. Zakres ujawnianych 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 przyczyn.
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 Zamawiającego 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.
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Rozdział II.
CPV:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
50531400-0 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
50750000-7 – Usługi w zakresie konserwacji wind

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę konserwacji oraz świadczenie usług
Pogotowia Dźwigowego urządzeń transportu bliskiego (zwanych dalej „UTB”) będących własnością
Zamawiającego wymienionych w Załączniku nr 1 do projektu umowy oraz wykonywanie napraw tych
urządzeń w zakresie nie objętym czynnościami konserwacyjnymi.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 odrębnych i niezależnych od siebie części:
Część nr 1 –

Wykonywanie
Dźwigowego

usług
„UTB”

konserwacyjnych,
w

obiektach

napraw

zarządzanych

oraz
przez

świadczenie
Dział

Pogotowia

Administrowania

Nieruchomościami i Konserwacji mieszczący się w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka
4, 66-400 Gorzów Wlkp. Wykaz urządzeń określa Załącznik nr 1.1. do formularza
ofertowego.
Część nr 2 –

Wykonywanie
Dźwigowego

usług
„UTB”

konserwacyjnych,
w

obiektach

napraw

zarządzanych

oraz
przez

świadczenie
Dział

Pogotowia

Administrowania

Nieruchomościami i Konserwacji mieszczący się w Kaliszu, ul. Zamkowa 18-20, 62-800
Kalisz. Wykaz urządzeń określa Załącznik nr 1.2. do formularza ofertowego.
Część nr 3 –

Wykonywanie
Dźwigowego

usług
„UTB”

konserwacyjnych,
w

obiektach

napraw

zarządzanych

oraz
przez

świadczenie
Dział

Pogotowia

Administrowania

Nieruchomościami i Konserwacji mieszczący się w Koninie, ul. Kolejowa 5a, 62-510
Konin. Wykaz urządzeń określa Załącznik nr 1.3 do formularza ofertowego.
Część nr 4 –

Wykonywanie
Dźwigowego

usług
„UTB”

konserwacyjnych,
w

obiektach

napraw

zarządzanych

oraz
przez

świadczenie
Dział

Pogotowia

Administrowania

Nieruchomościami i Konserwacji mieszczący się w Lesznie, ul. Dworcowa 3, 64-100
Leszno,. Wykaz urządzeń określa Załącznik nr 1.4. do formularza ofertowego.
Część nr 5 –

Wykonywanie
Dźwigowego

usług
„UTB”

konserwacyjnych,
w

obiektach

napraw

zarządzanych

oraz
przez

świadczenie
Dział

Pogotowia

Administrowania

Nieruchomościami i Konserwacji mieszczący się w Pile, Al. Piastów 3, 64-920 Piła.
Wykaz urządzeń określa Załącznik nr 1.5. do formularza ofertowego.
Część nr 6 –

Wykonywanie usług konserwacyjnych, napraw oraz świadczenie Pogotowia
Dźwigowego „UTB” zamontowanych w obiektach zarządzanych przez Dział
Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji mieszczący się w Poznaniu, Poznań,
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań. Wykaz urządzeń określa Załącznik nr 1.6. do
formularza ofertowego.

Część nr 7 –

Wykonywanie
Dźwigowego

usług
„UTB”

konserwacyjnych,
w

obiektach

napraw

zarządzanych

oraz
przez

świadczenie
Dział

Pogotowia

Administrowania

Nieruchomościami i Konserwacji mieszczący się w Poznaniu, Poznań ul. Głogowska 17,
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60-943 Poznań. Wykaz urządzeń określa Załącznik nr 1.7. do formularza ofertowego.
Część nr 8 –

Wykonywanie
Dźwigowego

usług
„UTB”

konserwacyjnych,
zamontowanych

napraw

w

oraz

obiektach

świadczenie

zarządzanych

Pogotowia
przez

Dział

Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji w Zielonej Górze, ul. Elektronowa 1,
65-900 Zielona Góra. Wykaz obiektów podległych określa Załącznik nr 1.8. do
formularza ofertowego.
2. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym
Załącznik Nr 4 do SIWZ.
3. Termin realizacji zamówienia: od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r.
4. Podstawy i warunki płatności zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy stanowiącym Załącznik
Nr 4 do SIWZ.

Rozdział III.

WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie prawidłowo zrealizować
zamówienie, w szczególności:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.: wykażą się wykonaniem minimum jednej usługi konserwacji
lub naprawy dla co najmniej 5 (pięciu) urządzeń transportu bliskiego na łączną kwotę 1 000,00 zł;
c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
•

dysponują co najmniej jedną osobą, która posiadać będzie łącznie:
−

aktualne uprawnienia kwalifikacyjne energetyczne do eksploatacji „E” w zakresie grupy G1
uprawniające

osobę,

która

będzie

uczestniczyć

w

wykonywaniu

zamówienia

do

wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno
pomiarowym

urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci : w grupie 1. Urządzenia instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię
elektryczną – pkt. 2;
−

zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na wysokościach,

−

zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwignic wydane przez organ właściwej
jednostki dozoru technicznego

•

dysponują co najmniej jedną osobą, która posiadać będzie aktualne uprawnienia kwalifikacyjne
energetyczne do dozoru „D” w zakresie grupy G1 uprawniające osobę, która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do zajmowania kierowania czynnościami osób
wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolnopomiarowym urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
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eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci : w grupie 1. Urządzenia instalacje i sieci
elektroenergetyczne

wytwarzające,

przetwarzające,

przesyłające

i

zużywające

energię

elektryczną – pkt. 2;
d) dysponują potencjałem ekonomiczno-finansowym zapewniającym wykonanie zamówienia,
2.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3.

Powyższe spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz braku podstaw
do odrzucenia oferty Wykonawcy, potwierdza się poprzez złożenie oświadczenia zawartego w
Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz w oparciu o dokumenty określone w
Rozdziale IV pkt. 6 SIWZ.

Rozdział IV. ZASADY SKŁADANIA OFERT
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznacznie opisaną ofertę.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielony jest na
8 zamówień częściowych:
a) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części bądź ofertę na całość przedmiotu
zamówienia.
b) Każde z zamówień częściowych będzie oceniane odrębnie.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza dzielenie zamówienia między Wykonawców.
6. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z kalkulacją ceny – wg wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 1 do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
a w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 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;
3) 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;
4) wykaz

wykonanych,

a

w

przypadku

świadczeń

okresowych

lub

ciągłych

również

wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Uwaga:
Zamawiający wyjaśnia, iż poprzez przedstawienie w „Wykazie”, wykonanych głównych usług
odpowiadających rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, rozumie minimum jedną
usługę konserwacji lub naprawy dla co najmniej 5 (pięciu) urządzeń transportu bliskiego na łączną
kwotę 1 000,00 zł;
Określenie podmiotów usług następuje przez podanie ich nazw i adresów w sposób umożliwiający
ich identyfikację.
Zamawiający wyjaśnia, iż dokonując oceny wykonanych usług podanych w wykazie uzna wyłącznie
te, które będą zawierały dowody, że usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane
należycie.
Dowodami tymi są poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których
mowa powyżej.
5)

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości 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 –
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3do SIWZ.
Uwaga:
Wykaz osób powinien zawierać:
a) co najmniej jedną osobą, która posiadać będzie łącznie:
−

aktualne uprawnienia kwalifikacyjne energetyczne do eksploatacji „E” w zakresie grupy G1
uprawniające

osobę,

która

będzie

uczestniczyć

w

wykonywaniu

zamówienia

do

wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno
pomiarowym

urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci : w grupie 1. Urządzenia instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię
elektryczną – pkt. 2;
−

zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na wysokościach,

−

zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwignic wydane przez organ właściwej
jednostki dozoru technicznego
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b) co najmniej jedną osobą, która posiadać będzie aktualne uprawnienia kwalifikacyjne
energetyczne do dozoru „D” w zakresie grupy G1 uprawniające osobę, która będzie uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia do zajmowania kierowania czynnościami osób wykonujących prace
w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń i instalacji
elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci : w
grupie 1. Urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające,
przesyłające i zużywające energię elektryczną – pkt. 2

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca zobowiązany jest załączyć dla osób wskazanych w
Wykazie kserokopie następujących dokumentów:
−

uprawnień kwalifikacyjnych energetycznych do eksploatacji „E” w zakresie grupy G1:
Urządzenia

instalacje

i

sieci

elektroenergetyczne

wytwarzające,

przetwarzające,

przesyłające i zużywające energię elektryczną – pkt. 2),
−

zaświadczenia uprawniającego do konserwacji dźwignic wydane przez organ właściwej
jednostki dozoru technicznego

−

zaświadczeniem o przeprowadzonych aktualnych badaniach dopuszczających do pracy na
wysokości (osoby wskazanej w wykazie),

−

uprawnień kwalifikacyjnych „D” w zakresie grupy G1: Urządzenia instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię
elektryczną – pkt. 2

6) umowę spółki cywilnej w celu ustalenia sposobu reprezentacji - w przypadku, gdy Wykonawcą jest
spółka cywilna.
7. 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 KRS 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.
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5) Wykonawca może złożyć inne dokumenty, niż wymagane przez Zamawiającego, nie stanowiące
części oferty, np. materiały reklamowe, informacyjne itp. Dokumenty takie muszą stanowić odrębną
część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały.
6) 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.
7) 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 6 ppkt 2) SIWZ złożone przez każdy podmiot oddzielnie,
d) pozostałe dokumenty złożone co najmniej przez jeden z podmiotów wchodzących w skład
podmiotów występujących wspólnie.
8. 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 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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7)

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 powierzyć część zamówienia podwykonawcom.

11)

Wykonawca

wskazuje

w ofercie

część

zamówienia,

którego

wykonanie

powierzy

podwykonawcom.
12)

Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców i nadzór nad nimi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za działalność podwykonawców jak za własną.

13)

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 9 ppkt. 1.
Zmianę oferty bądź jej wycofanie należy oznaczyć adnotacją:
„ZMIANA/WYCOFANIE (odpowiednio) OFERTY – PI15/PZPoz/201/25/16 Wykonywanie usług
konserwacji i napraw oraz świadczenie usług Pogotowia Dźwigowego urządzeń transportu
bliskiego” z dopiskiem: "nie otwierać przed 06.05.2016 r. godz. 11:00"
UWAGA: Oferty, które podlegały zmianie bądź wycofane nie będą zwracane.

14)

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 9 ppkt 1 i oznaczone
adnotacją „OFERTA – PI15/PZPoz/201/25/16 Wykonywanie usług konserwacji i napraw
oraz świadczenie usług Pogotowia Dźwigowego urządzeń transportu bliskiego”, z
dopiskiem: "nie otwierać przed 06.05.2016 r. godz. 11:00".

9. Termin składania ofert
1) Ofertę należy złożyć do dnia 06.05.2016 roku do godz. 10:45 na adres:
„Poczta Polska Spółka Akcyjna”
Pion Infrastruktury
Wydział Zakupów w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
I piętro pok. nr 115 SEKRETARIAT
2)

Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez
Zamawiającego.

3)

Otwarcie złożonych ofert jest niejawne.
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4)

Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania oferta
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5)

Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania.

Rozdział V.

OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ

1. Wykonawca określi cenę ofertową w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
Wykonawca w ramach oferty może wypełnić formularz ofertowy przekazany mu przez Zamawiającego
lub sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów znajdujących się we
wzorze.
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. Wszystkie wartości oraz ceny jednostkowe w ofercie muszą być podane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Zaokrągleń należy dokonywać zgodnie z zasadami matematycznymi.
4. Cena ofertowa winna obejmować całość nakładów związanych z wykonaniem zamówienia. Cena
ofertowa musi uwzględniać podatek VAT.
5. Prawidłowe obliczenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
Uwaga:
Wykonawca przy obliczeniu ceny ofertowej winien przed dokonywaniem przemnożeń i sumowań
dokonać zaokrąglenia ceny jednostkowej do dwóch miejsc po przecinku.
6. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
7. Zamawiający poprawi w ofercie:
a)

omyłki pisarskie,

b)

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

c)

inne omyłki niepowodujące 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 wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem z zastrzeżeniem, że oferta
Wykonawcy, musi być złożona na piśmie. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, Zamawiający żąda
niezwłocznego ich potwierdzenia w formie pisemnej.
W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną Zamawiający wymaga przesłania podpisanych
dokumentów przez osobę uprawnioną w postaci skanu (plik zapisany w formacie .pdf). W temacie
wiadomości należy podać znak postępowania PI15/PZPoz/201/25/16
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Dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa składane na wezwanie Zamawiającego należy składać
wyłącznie w formie pisemnej.
2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Magdalena Kurczewska fax: +48 61 869-71-34
e-mail: przetargi@poznan.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
robocze przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca może zgłosić, na co najmniej 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert,
zastrzeżenia do wymagań SIWZ co do zapisów dyskryminujących jednego lub grupę Wykonawców.
Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.
3) Zamawiający 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 Wydział Zakupów w Poznaniu, ul. Głogowska 17, 60-943
Poznań lub elektronicznie na adres przetargi@poznan.poczta-polska.pl
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.
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2. W

trakcie

postępowania,

po

otwarciu

ofert,

Zamawiający

będzie

prowadził

negocjacje

z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Negocjacjom mogą podlegać wszystkie warunki
zamówienia, w szczególności cena.
3. W trakcie negocjacji Wykonawcy mogą zostać zobowiązani do złożenia kolejnych ofert.
4. Po

zakończeniu

negocjacji

Wykonawca

zostanie

wezwany

do

złożenia

oferty

ostatecznej,

z zastrzeżeniem, iż cena oferty ostatecznej nie może być wyższa niż cena wynegocjowana.

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.

Rozdział XI. UMOWA
1. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie przyjęta przez
Zamawiającego.
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 4 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 5% ceny ofertowej brutto najpóźniej w dacie
zawarcia umowy.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej Beneficjentem jest: "Poczta Polska Spółka Akcyjna" ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Poczta Polska S.A.
Nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025
tytułem: „ZABEZPIECZENIE – NND Poz – PI15/PZPoz/201/25/16 Wykonywanie usług
konserwacji i napraw oraz świadczenie usług Pogotowia Dźwigowego urządzeń transportu
bliskiego (dotyczy części nr ….)”
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 zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.

Rozdział XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
W prowadzonym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy wraz z załącznikami dla części nr 1 – 8 – WZÓR
Załącznik Nr 2 – Wykaz usług – WZÓR
Załącznik Nr 3 – Wykaz osób - WZÓR
Załącznik Nr 4 - Projekt umowy wraz z załącznikami
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa: …………………………………………………………………...........................…………..
Siedziba: ………………………………………………………………...........................…………...

Adres do korespondencji: …………………………………………………………...........................

Nr telefonu/faks: ………………………………………………………………...........................………..
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………….
Nr NIP: ……………………………………………… Regon: …………..…………...........................…

W związku z ogłoszonym postępowaniem n a
„ W yk o n yw a n i e u s łu g ko n s erw a cj i i n ap r aw o r az św i ad cz e n i e u s ł u g Po g o t o w ia
Dź w ig o w eg o u rz ąd z e ń t ra n sp o r t u b li s ki eg o ”

I.

Zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami
określonymi w SIWZ oraz w załączonym projekcie umowy za cenę ofertową:
Część nr 1 - Wykonywanie usług konserwacyjnych, napraw oraz świadczenia Pogotowia Dźwigowego
„UTB” zamontowanych w obiektach zarządzanych przez Dział Administrowania Nieruchomościami i
Konserwacji mieszczący się w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp.
Określenie ceny oferty (liczbowo i słownie)
cena ofertowa brutto:
słownie cena ofertowa brutto:

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

Zgodnie z załączoną kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr 1.1 do formularza ofertowego.
Część nr 2 - Wykonywanie usług konserwacyjnych, napraw oraz świadczenia Pogotowia Dźwigowego
„UTB” zamontowanych w obiektach zarządzanych przez Dział Administrowania Nieruchomościami i
Konserwacji mieszczący się w Kaliszu, ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz.
Określenie ceny oferty (liczbowo i słownie)
cena ofertowa brutto:

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

słownie cena ofertowa brutto:

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

Zgodnie z załączoną kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr 1.2 do formularza ofertowego.
Część nr 3 - Wykonywanie usług konserwacyjnych, napraw oraz świadczenia Pogotowia Dźwigowego
„UTB” zamontowanych w obiektach zarządzanych przez Dział Administrowania Nieruchomościami i
Konserwacji mieszczący się w Koninie, ul. Kolejowa 5a, 62-510 Konin.

Strona 14 z 34

Nr rej. Zamawiającego: PI15/PZPoz/201/25/16

Określenie ceny oferty (liczbowo i słownie)
cena ofertowa brutto:
słownie cena ofertowa brutto:

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

Zgodnie z załączoną kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr 1.3 do formularza ofertowego.
Część nr 4 - Wykonywanie usług konserwacyjnych, napraw oraz świadczenia Pogotowia Dźwigowego
„UTB” zamontowanych w obiektach zarządzanych przez Dział Administrowania Nieruchomościami i
Konserwacji mieszczący się w Lesznie, ul. Dworcowa 3, 64-100 Leszno.
Określenie ceny oferty (liczbowo i słownie)
cena ofertowa brutto:
słownie cena ofertowa brutto:

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

Zgodnie z załączoną kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr 1.4 do formularza ofertowego.
Część nr 5 - Wykonywanie usług konserwacyjnych, napraw oraz świadczenia Pogotowia Dźwigowego
„UTB” zamontowanych w obiektach zarządzanych przez Dział Administrowania Nieruchomościami i
Konserwacji mieszczący się w Pile, ul. Roosevelta 53, 64-920 Piła.
Określenie ceny oferty (liczbowo i słownie)
cena ofertowa brutto:
słownie cena ofertowa brutto:

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

Zgodnie z załączoną kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr 1.5 do formularza ofertowego.
Część nr 6 - Wykonywanie usług konserwacyjnych, napraw oraz świadczenia Pogotowia Dźwigowego
„UTB” zamontowanych w obiektach zarządzanych przez Dział Administrowania Nieruchomościami i
Konserwacji mieszczący się Poznaniu, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
Określenie ceny oferty (liczbowo i słownie)
cena ofertowa brutto:
słownie cena ofertowa brutto:

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

Zgodnie z załączoną kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego.
Część nr 7 - Wykonywanie usług konserwacyjnych, napraw oraz świadczenia Pogotowia Dźwigowego
„UTB” zamontowanych w obiektach zarządzanych przez Dział Administrowania Nieruchomościami i
Konserwacji mieszczący się Poznaniu, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
Określenie ceny oferty (liczbowo i słownie)
cena ofertowa brutto:
słownie cena ofertowa brutto:

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

Zgodnie z załączoną kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr 1.7 do formularza ofertowego.
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Część nr 8 - Wykonywanie usług konserwacyjnych, napraw oraz świadczenia Pogotowia Dźwigowego
„UTB” zamontowanych w obiektach zarządzanych przez Dział Administrowania Nieruchomościami i
Konserwacji mieszczący się w Zielonej Górze, ul. Elektronowa 1, 65-900 Zielona Góra.
Określenie ceny oferty (liczbowo i słownie)
cena ofertowa brutto:

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

słownie cena ofertowa brutto:

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

Zgodnie z załączoną kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr 1.8 do formularza ofertowego.

II. Oświadczamy, że:
jesteśmy
nie jesteśmy
czynnym podatnikiem podatku VAT (zaznaczyć właściwe znakiem „x”)

III. Oświadczamy, że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności,
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie, tj.: wykazujemy się wykonaniem minimum jednej usługi
konserwacji lub naprawy dla co najmniej 5 (pięciu) urządzeń transportu bliskiego na łączną kwotę
1 000,00 zł;
e) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
•

dysponujemy co najmniej jedną osobą, która posiadać będzie łącznie:
−

aktualne uprawnienia kwalifikacyjne energetyczne do eksploatacji „E” w zakresie grupy G1
uprawniające

osobę,

która

będzie

uczestniczyć

w

wykonywaniu

zamówienia

do

wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno
pomiarowym

urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci : w grupie 1. Urządzenia instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię
elektryczną – pkt. 2;
−

zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na wysokościach,

−

zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwignic wydane przez organ właściwej
jednostki dozoru technicznego

•

dysponujemy co najmniej jedną osobą, która posiadać będzie aktualne uprawnienia
kwalifikacyjne energetyczne do dozoru „D” w zakresie grupy G1 uprawniające osobę, która
będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do zajmowania kierowania czynnościami osób
wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolnopomiarowym urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV zgodnie z
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Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci : w grupie 1. Urządzenia instalacje i sieci
elektroenergetyczne

wytwarzające,

przetwarzające,

przesyłające

i

zużywające

energię

elektryczną – pkt. 2;
3. dysponujemy potencjałem ekonomiczno-finansowym zapewniającym wykonanie zamówienia,
4. nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego, nie jesteśmy postawieni w stan likwidacji,
5. akceptujemy warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i projekcie umowy,
6. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego
świadczenia umownego,
7. zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami przystąpienia do przetargu i wymaganiami określonymi
w dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne
informacje do przygotowania oferty,
8. złożona oferta jest wiążąca przez okres 60 dni kalendarzowych liczonych od upływu terminu
składania ofert.
9. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%
ceny ofertowej brutto, w przypadku wybrania naszej oferty.
IV. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
1

powierzy podwykonawcom.

Nazwa części zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcom:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

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

1

W przypadku, gdy Wykonawca nie powierzy wykonania części zamówienia podwykonawcom należy skreślić punkt IV Formularza
ofertowego.
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Załącznik Nr 2 do SIWZ - wzór
Przedmiot zamówienia:
„Wykonywanie usług konserwacji i napraw oraz świadczenie usług Pogotowia Dźwigowego urządzeń
transportu bliskiego”

Nazwa Wykonawcy: ...........................................................................................................
Siedziba Wykonawcy: ..........................................................................................................

Wykaz wykonanych oraz w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane

Lp.
1

Główne usługi

Ilość urządzeń
transportu
bliskiego

2

Data wykonania
Wartość
brutto
3

Podmiot
Rozpoczęcie
(miesiąc/rok)

zakończenie
(miesiąc/rok)

4

5

6

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające, że usługi te wykonane zostały należycie.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, o których mowa
powyżej.
Uwaga: zgodnie z Rozdziałem IV pkt 6 ppkt 4 SIWZ w wykazie należy przedstawić minimum jedną usługę
konserwacji lub naprawy dla co najmniej 5 (pięciu) urządzeń transportu bliskiego na łączną kwotę 1 000,00
zł;

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

...................................................
pieczątka firmy
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………………………..
(pieczęć Wykonawcy)
Załącznik 3 do SIWZ - wzór
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
Lp.

Imię i nazwisko

Uprawnienia
(należy wpisać rodzaj uprawnień)

Informacje o podstawie dysponowania osobami

Uwaga: zgodnie z Rozdziałem IV pkt 6 ppkt 5 SIWZ, Wykaz osób powinien zawierać:
• co najmniej jedną osobą, która posiadać będzie aktualne uprawnienia kwalifikacyjne energetyczne do eksploatacji „E” w zakresie grupy G1 uprawniające
osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno
pomiarowym urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci :
w grupie 1. Urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną – pkt. 2;
• zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na wysokościach,
• zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwignic wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
• dysponujemy co najmniej jedną osobą, która posiadać będzie aktualne uprawnienia kwalifikacyjne energetyczne do dozoru „D” w zakresie grupy G1
uprawniające osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do zajmowania kierowania czynnościami osób wykonujących prace w zakresie
obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci : w grupie 1. Urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające,
przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną – pkt. 2;
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W załączeniu przedkładamy dla osób wskazanych w Wykazie kserokopie:
• uprawnień kwalifikacyjnych energetycznych do eksploatacji „E” w zakresie grupy G1: Urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające,
przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną – pkt. 2),
• zaświadczenia uprawniającego do konserwacji dźwignic wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
• zaświadczeniem o przeprowadzonych aktualnych badaniach dopuszczających do pracy na wysokości (osoby wskazanej w wykazie),
• uprawnień kwalifikacyjnych „D” w zakresie grupy G1: Urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i
zużywające energię elektryczną – pkt. 2

………………………………………………………………………..
/podpis osoby uprawnionej/
............................., dn. ...............

1

Należy wskazać podstawę do dysponowania osobami, a w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
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Załącznik 4do SIWZ
Projekt umowy
UMOWA Nr …../
zawarta w dniu................. 2016 roku w Poznaniu pomiędzy:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000334972, NIP: 525-000-73-13, REGON 010684960, kapitał
zakładowy 774 140 000 zł – w całości wpłacony,
reprezentowaną przez:
1.………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………..
na rzecz Pionu Infrastruktury ………………….., który jest jednostką organizacyjną Poczty Polskiej, zwaną
dalej „Zamawiającym”,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
.........................., z siedzibą w..................... przy ulicy........................, kod pocztowy.... -.........., wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy..................................... Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:..............., kapitał zakładowy w wysokości ………… zł /
kapitał zakładowy w wysokości ………… zł – wpłacony (dla spółek akcyjnych i spółek komandytowoakcyjnych) NIP: ………, Regon: …..… zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
1. …………………… – ……………………………
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) ......................... zamieszkałym/ą w .................... przy ulicy. ............................., kod
pocztowy ...-......, przedsiębiorcą działającym pod firmą ................................ z siedzibą w ....................... przy
ulicy .............., kod pocztowy ...-......., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: ………, Regon: …………., PESEL: ……………… zwanym w
treści umowy „Wykonawcą”,
o następującej treści:
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby
wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej
zawarcia.
6)
1.

2.
3.

4.

Przedmiot umowy

§1
Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę konserwacji oraz świadczenie usług
Pogotowia Dźwigowego urządzeń transportu bliskiego (zwanych dalej „UTB”) będących własnością
Zamawiającego wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy, który stanowi jej integralną część oraz
wykonywanie napraw tych urządzeń w zakresie nie objętym czynnościami konserwacyjnymi.
Umowa obowiązuje od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. lub do czasu wyczerpania wartości umowy
określonej w § 7 ust. 1 umowy, przed upływem wskazanego terminu.
Prace konserwacyjne objęte niniejszą umową wykonywane będą przez Wykonawcę zgodnie
z częstotliwością określoną w Załączniku nr 1 do umowy, w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach 7.00 – 16.00, oraz codziennie, całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia w przypadku
konieczności usuwania awarii oraz w formie Pogotowia Dźwigowego.
Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu objętego umową w wyniku zmiany ilości
urządzeń przeznaczonych do wykonywania usług. Z tytułu tego ograniczenia Wykonawcy nie
przysługują roszczenia odszkodowawcze.

§2
1. Czynności konserwacyjne Wykonawca realizował będzie zgodnie z wytycznymi producenta,
dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcjami Dozoru Technicznego oraz aktualnie obowiązującymi
przepisami.
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2. Do czynności konserwacyjnych dokonywanych przez Wykonawcę należy:
a) przestrzeganie instrukcji eksploatacji UTB w zakresie prowadzenia konserwacji;
b) dokonywanie przeglądów konserwacyjnych UTB z częstotliwością określoną w Załączniku nr 1 do
umowy, w zakresie określonym w instrukcji eksploatacji poszczególnego UTB, w tym sprawdzanie:
- stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i
ich zamocowań,
- działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,
- działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,
- prawidłowości obsługi UTB.
c) sprawdzanie przez oględziny, stanu:
- konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych,
- toru jezdnego dźwignic szynowych,
- instalacji ochrony przeciwporażeniowej.
d) wykonanie szczegółowego przeglądu zespołów i części UTB oraz wykonanie:
- czyszczenia, regulacji i smarowania poszczególnych elementów zespołów i części wraz
z uzupełnieniem olejów,
- usunięcie wszelkich nieprawidłowości w działaniu poszczególnych elementów, zespołów,
- mocowania zluzowanych zawiasów, rolek, uchwytów, domykaczy, amortyzatorów, sprężyn,
kontaktów, kapturków w kasetach wezwań, zamków i innych mechanizmów,
- wymiany uszkodzonych lub uzupełnienie brakujących śrub, uchwytów, zawleczek, nakrętek,
podkładek,
sprężynek,
żarówek
sygnalizacyjnych,
zabezpieczeń
elektrycznych,
oprzyrządowania, uzupełnienie zniszczonych wszelkich oznaczeń literowych i cyfrowych itp.,
e) odnotowanie z podaniem daty i potwierdzenie podpisem w dzienniku konserwacji wyników
przeglądów i wykonanych czynności,
f) bezzwłoczne powiadomienie eksploatującego UTB o nieprawidłowościach, które spowodowały
konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji i dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika
konserwacji.
3. Inne obowiązki związane z wykonywaniem konserwacji:
a) uczestnictwo uprawnionych pracowników Wykonawcy w badaniach okresowych urządzeń
wykonywanych przez Inspektorat Dozoru Technicznego,
b) zapewnienie przez Wykonawcę całodobowego Pogotowia Dźwigowego w zakresie uwalniania ludzi
uwięzionych w kabinach i zabezpieczenia urządzeń,
c) wykonanie badań instalacji elektrycznej dla urządzeń objętych umową w pełnym zakresie
(skuteczność
działania
układów
ochronnych,
skuteczność
działania
zabezpieczeń
różnicowoprądowych, skuteczność zabezpieczeń nadprądowych, wielkość rezystancji izolacji)
w okresach wymaganych przez aktualnie obowiązujące przepisy nie rzadziej niż raz na 12 m-cy,
d) w przypadku nieterminowego wykonania usługi Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za
skutki jego zaniechania.
4. Umowa konserwacji nie obejmuje wykonania prac typu; remonty i modernizacje urządzeń. Konieczność
wykonania remontu urządzenia wnioskuje Wykonawca lub inspektor Urzędu Dozoru Technicznego.
5. Awarie, konieczne naprawy wynikłe nie z winy Wykonawcy usuwane będą na koszt Zamawiajacego.
Przed przystąpieniem do usuwania awarii, wykonywania naprawy, Wykonawca musi uzyskać od
Zamawiającego akceptację jej realizacji, z przewidywanym zakresem i przewidywaną wielkością kosztów
wykonywanej naprawy.
6. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania usług określonych niniejszą umową podwykonawcom bez
zgody Zamawiającego.
7. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom ponosi pełną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jego jakość i
terminowość.
8. Zapisy dotyczące osób będących w dyspozycji Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do podwykonawców.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez osoby, którym powierzył wykonywanie
czynności związanych z niniejszą umową.
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Zobowiązania Stron
§3
1. Wykonawca zobowiązuje sie do:
7) utrzymania urządzeń w stałym ruchu z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania
czynności konserwacyjnych i naprawczych,
8) wykonywania czynności konserwacyjnych i naprawczych,
9) użycia do konserwacji na koszt własny pomocniczych materiałów eksploatacyjnych (smary,
drobne bezpieczniki, śruby, nakrętki, czyściwo itp.),
10) ewidencjonowania czynności konserwacji w Dzienniku Konserwacji oraz uzyskanie
potwierdzenia wykonania usługi. Wzór potwierdzenia wykonania usługi stanowi Załącznik nr 3
do umowy,
11) interweniowania w zakresie usług Pogotowia Dźwigowego niezwłocznie, nie później niż w ciągu
1 godziny od momentu powiadomienia o takiej konieczności,
12) podjęcia działań naprawczych (w godzinach 7.00-22.00) najpóźniej w czasie 2 godzin, licząc od
chwili przyjęcia zgłoszenia o konieczności jej wykonania oraz wykonania naprawy w czasie nie
dłuższym niż 24 godziny, liczone od chwili jej rozpoczęcia; w uzasadnionych sytuacjach
Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego, może zakończyć naprawę w innym
uzgodnionym terminie, (Dla urządzeń pracujących całodobowo, oznaczonych wyróżnikiem
„24H” w Załączniku nr 1 do umowy, wymagane jest podjęcie działań naprawczych
całodobowo, bez względu na godzinę zgłoszenia)
13) przedstawiania okresowo (nie rzadziej niż raz w roku) propozycji napraw lub ulepszeń mających
na celu wyeliminowanie awarii.
2. Zamawiający zobowiązuje sie do:
1) przestrzegania instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB,
2) zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do urządzeń i maszynowni,
3) niezwłocznego informowania Wykonawcy o nieprawidłowościach w pracy oraz przestojach UTB.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

§4
W zakresie nadzoru nad realizacją umowy występuje Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny
ds. Nieruchomości w Poznaniu Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Poznaniu.
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy jest Kierownik Działu Administrowania
Nieruchomościami i Konserwacji w Poznaniu.
Osobą do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest
……………………………….. tel.: …………….…, e-mail: …………………………(oraz w przypadku
zgłoszenia awarii urządzeń oznaczonych wyróżnikiem 24H w „Załączniku nr 1 do umowy.”
…………………………………………… tel.: …………….…, e-mail: ……………………………. Kierownik
Działu Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji w Poznaniu może wyznaczyć inną osobę do
kontaktów w sprawie realizacji umowy, niezwłocznie powiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę.
Zmiana ta nie powoduje zmian treści niniejszej umowy.
Osobą do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: ………………….…..….
tel.: …………….…, e-mail: …………………………….
Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu swojej siedziby. W razie
nie uczynienia tego, przyjmuje się, że korespondencja przesłana na adres wskazany umową została
stronie prawidłowo doręczona.
W przypadku zmian w stanie prawnym Wykonawcy, wpływających na realizację umowy, Wykonawca
zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego.
Zmiana oznaczenia Stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury, adresu korespondencyjnego wynikających ze zmian organizacyjnych oraz zmiana osób wskazanych w ust. 3 i 4 nie stanowią istotnej
zmiany treści umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia.

§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi wymienione w § 1 umowy sprzętem będącym w jego
posiadaniu i przy użyciu własnych środków.
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2. Usługi świadczone będą przy użyciu właściwego sprzętu oraz zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej.
3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonywania usługi u Zamawiającego osoby przeszkolone
w zakresie zasad BHP i ppoż.
4. Wykonawca zobowiązuje się do kierowania do wykonywania usługi u Zamawiającego wyłącznie osób
posiadających określone kwalifikacje i aktualne zaświadczenia uprawniające do wykonywania
określonych czynności określonych w Załączniku nr 1 do umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego, pisemnego aktualizowania wykazu stanowiącego
Załącznik Nr 2 do umowy w przypadku zmiany osób, przy pomocy których będzie wykonywał usługi
wraz ze złożeniem oświadczenia, że osoby posiadają uprawnienia i kwalifikacje zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego, a mianowicie wymagania:
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploatacją i dozór urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku:
EKSPLOATACJI, tj. uprawnienia „E” i „D” potwierdzone świadectwem kwalifikacji: w grupie 1.
Urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
i zużywające energię elektryczną – pkt. 2,
zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do pracy na wysokościach,
zaświadczenia uprawniającego do konserwacji dźwignic wydanego przez organ właściwej jednostki
dozoru technicznego.
6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o wszystkich wydarzeniach
mogących mieć wpływ na termin wykonywania usług.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania, przy realizacji usług, obowiązujących wewnętrznych
regulacji organizacyjno – porządkowych wprowadzonych przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu „Imiennego wykazu
osób”, wzór stanowi załącznik nr 5, oraz „Wykazu pojazdów uprawnionych do wjazdu na teren
chronionego obszaru/obiektu PP”, wzór stanowi załącznik nr 6.
9. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o konieczności aktualizacji
danych określonych w pkt 8.
§6
1. Opłaty związane z okresowymi badaniami przeprowadzanymi przez Urząd Dozoru Technicznego
pokrywa Zamawiający.
2. Opłaty za badanie okresowe z wynikiem negatywnym obciążają Wykonawcę, o ile przyczyna leży po
stronie Wykonawcy.
Rozliczenia finansowe między stronami
§7
1. Strony ustaliły za wykonanie usług objętych przedmiotem umowy maksymalne wynagrodzenie
w wysokości:
netto:
………………... zł
podatek VAT:
……………….. zł
brutto:
……………….. zł
……..
(słownie brutto: …………………. zł
/100)
2. Cena jednostkowa netto za konserwację UTB, określona w Załączniku Nr 1 do umowy, obejmuje
koszty dojazdów, wykonywanie czynności konserwacyjnych w zakresie określonym w § 2 ust. 2 umowy,
utrzymywanie całodobowego pogotowia dźwigowego, interwencje pogotowia dźwigowego w zakresie
uwalniania ludzi uwięzionych w kabinach i zabezpieczenia urządzeń, uczestnictwo uprawnionych
pracowników Wykonawcy w badaniach okresowych urządzeń wykonywanych przez Inspektorów Urzędu
Dozoru Technicznego i badań instalacji elektrycznych urządzeń – w zakresie określonym w § 2 ust. 3
pkt. a-c umowy.
3. Za wykonywanie napraw, usuwanie awarii określonych w § 2 ust. 5 umowy wynagrodzenie obliczane
będzie:
koszt robocizny wyliczony będzie jako iloczyn ilości godzin faktycznie przepracowanych przy
wykonywaniu naprawy oraz wartości roboczogodziny (cena jednostkowa netto roboczogodziny
24

Nr rej. Zamawiającego: PI15/PZPoz/201/25/16

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

określona w Załączniku Nr 1 do umowy) powiększony o koszt materiałów użytych do wykonania
określonego zadania na podstawie rachunków zakupów.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie brutto, w przypadku,
gdy zmieniają się przepisy prawne, w szczególności nastąpi zmiana stawki podatku VAT.
Warunkiem wprowadzenia tych zmian jest wejście w życie przepisów, które pozostają w związku
z umową i zastosowanie których jest wymagane dla działania Stron zgodnie z obowiązującym
porządkiem prawnym.
Rozliczenia za wykonane usługi następować będą w cyklach miesięcznych po zakończeniu miesiąca
kalendarzowego.
Wynagrodzenie za prawidłowo wykonane usługi wyliczone zostanie na podstawie jednostkowych cen
określonych w formularzu cenowym stanowiącym Załączniku nr 1 do umowy.
Podstawą wystawienia faktury/rachunku* jest potwierdzenie wykonania usługi. Przedmiotowe
potwierdzenia muszą stanowić załącznik do faktury/rachunku*.
Ceny jednostkowe, określone w ust. 2 nie ulegną zmianie przez okres realizacji umowy.
Do wynagrodzenia określonego w ust. 2 i 3 doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Zapłata wynagrodzenia realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
……………………………………………………… w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku*.
Faktury/rachunki* należy wystawiać na adres:
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu,
60-943 Poznań, ul. Głogowska 17, NIP 525-000-73-13
Faktury/rachunki* należy przekazywać do Poczta Polska S.A. Dział Administrowania
2
Nieruchomościami i Konserwacji w ………………………………………………………. ,
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
Wykonawca bez uprzedniej i pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać na osobę /podmiot/
trzecią cesji wierzytelności w całości lub w części wynikającej z tytułu realizacji umowy.

Kary umowne
§8
1. Zamawiający z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usług przez Wykonawcę zastrzega
sobie prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:
1) odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1
umowy;
2) odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1
umowy, z wyłączeniem ewentualnie powstałych szkód na skutek siły wyższej;
3) w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony po upływie terminu
rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy,
4) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy bądź w wykonaniu przeglądu konserwacyjnego
w wysokości 500,00 zł,
5) za każdą godzinę opóźnienia w realizacji usługi Pogotowia Dźwigowego w wysokości 500,00 zł,
6) w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania reklamacji, w wysokości 1000,00 zł.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z dowolnego wynagrodzenia
Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury/rachunku*, na co Wykonawca wyraża
zgodę, przy jednoczesnym pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o skorzystaniu z tego prawa.
Potrąceń kar umownych na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not obciążeniowych
dokonywać będzie jednostka organizacyjna Zamawiającego wskazana w § 4 ust. 1 umowy.

2

Zostanie uzupełnione w zależności od cześć i na którą będzie zawierana umowa
* zapis zostanie doprecyzowany na etapie zawarcia umowy

25

Nr rej. Zamawiającego: PI15/PZPoz/201/25/16

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Strony
z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w §
7 ust. 1 umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość uzyskanej kary nie pokrywa wartości poniesionej
szkody.

1.
2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.

4.

Siła wyższa
§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.
Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, a które
zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą uznać należy takie wydarzenia
jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, pożary, powodzie,
działania władz - o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej umowy i nie są
wynikiem okoliczności zawinionej przez Stronę.
W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie
postanowień niniejszej umowy, Strona dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona ze swoich zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej, a uzgodnione terminy zostaną
odpowiednio przedłużone.
W razie wystąpienia przypadku siły wyższej Strona, która ze względu na siłę wyższą nie może
zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą Stronę oraz
podać dane na temat okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na realizację zobowiązań.
Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana niezwłocznie
powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń siły wyższej.
Po otrzymaniu zawiadomienia Strony ustalą nowy termin realizacji umowy.
Reklamacje
§ 10
Wykonawca dołoży starań, aby zachować wysoką jakość świadczonych usług.
Zamawiający może zgłosić reklamacje telefonicznie lub w wersji elektronicznej w terminie 14 dni od dnia
wykonania usługi.
W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu jej rozpatrzenie w terminie
3 dni roboczych od chwili zgłoszenia, a w przypadku uwzględnienia reklamacji ponowne wykonanie
usługi w terminie 3 dni roboczych od uwzględnienia reklamacji.
W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

Wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy
§ 11
1. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia lub wypowiedzenia umowy
w następujących sytuacjach:
3
1) śmierci lub likwidacji Wykonawcy,
2) zostanie wykonany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3) Wykonawca powierzył wykonanie swoich obowiązków innej osobie bez pisemnej zgody
Zamawiającego;
4) pięciokrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania usług;
5) posłużenia się podrobionymi, przerobionymi, sfałszowanymi dokumentami niezbędnymi do zawarcia
umowy;
6) naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania tajemnicy, o którym mowa w § 13 ust.1 i 2
umowy;

3

Zapis zostanie usunięty, w przypadku, gdy umowa nie będzie zawierana z osobą fizyczną
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7) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął wykonywania usług w wyznaczonym
terminie, mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, lub bez uzasadnionej przyczyny, nie
wykonuje świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy przez okres dłuższy niż 14 dni,
8) trzykrotnego opóźnienia w realizacji reklamacji, w okresie obowiązywania umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Odpowiedzialność Wykonawcy
§ 12
1. Wykonawca usługi ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość świadczonych usług oraz za
osoby świadczące usługę w jego imieniu.
2. Osoby świadczące usługę w imieniu Wykonawcy odpowiadać będą za:
a) zaginięcie lub uszkodzenie mienia stanowiącego wyposażenie pomieszczeń,
b) zaginięcia przesyłek pocztowych,
jeżeli w postępowaniu dochodzeniowym zostanie udowodnione powstanie szkody z ich winy.
3. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za:
a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone pracownikom Zamawiającego i
osobom trzecim przebywającym w rejonie wykonywanych przez Wykonawcę prac, będących
następstwem prac Wykonawcy.
b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do materiałów, sprzętu i
innego mienia ruchomego Zamawiającego oraz osób trzecich, znajdującego się w miejscu
wykonywania usług podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
c) inne szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich, spowodowane działaniem lub
zaniechaniem Wykonawcy.
Rozdział IX. Ochrona informacji
§ 13
1. Wykonawca realizując umowę ma obowiązek ochrony informacji stanowiących tajemnicę pocztową,
określoną w art. 41.1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo Pocztowe (tj. Dz. U. z 2012 poz. 1529).
Obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej jest nieograniczony w czasie.
2. Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz
organizacji działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z
późn. zm.),
3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie wykraczającym
poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 2 także po
wygaśnięciu niniejszej umowy.
5. Wykonawca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które w imieniu
Wykonawcy lub na jego rzecz będą realizowały postanowienia umowy, o treści niniejszego paragrafu
oraz o odpowiedzialności, o której w nim mowa, a także zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu
pisemne oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4
do umowy) przed udostępnieniem im tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego.
6. Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji wymagań
ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.
7. W przypadku stwierdzenia incydentu w zakresie bezpieczeństwa zasobów Zamawiającego lub
prawdopodobieństwa wystąpienia tego incydentu, Wykonawca niezwłocznie przekazuje informację o tym
zdarzeniu Zamawiającemu.
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8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz,
wymagań bezpieczeństwa określonych w umowie lub we właściwych przepisach, Wykonawca
zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego do naprawienia szkody w pełnej wysokości.
9. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo, w przypadkach, o których mowa w ust. 7, do
natychmiastowego wypowiedzenia zawartej umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego.
10. Ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej nie mają zastosowania do wymagań bezpieczeństwa,
o których mowa w niniejszej umowie, bądź we właściwych przepisach prawnych.
11. Wykonawca jako administrator danych powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych na
czas i w celu realizacji niniejszej umowy (identyfikacji tych osób na terenie Zamawiającego), oraz w
zakresie umożliwiającym Zamawiającemu należytą realizację postanowień umowy.
12. Zamawiający oświadcza, iż dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi
ochronę przetwarzanych danych, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie
danych osobowych, zgodnie z przepisami art. 36 - 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz spełnia wymagania określone w
przepisach, o których mowa w art. 39a tej ustawy. W zakresie przestrzegania tych przepisów
Zamawiający ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
13. Zamawiający oświadcza, iż powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych
i przeszkolonych, w zakresie ochrony danych osobowych, pracowników Zamawiającego.
14. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych, także po zakończeniu
umowy.

1.

2.
3.
4.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę ………….. stanowiącą 5 % wartości
wynagrodzenia
brutto
określonego
w
§
7
ust.
1
umowy
zostało
wniesione
w ……………………………….……….* (*zostanie wpisana forma wniesionego zabezpieczenia oraz w
przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zostanie podana nazwa oraz nr rachunku, na który
została przelana kwota zabezpieczenia, w pozostałych przypadkach nr dokumentu potwierdzającego
wniesienie zabezpieczenia)
Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
w tym roszczeń z tytułu kar umownych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie, w szczególności ewentualnych nieuiszczonych należności
Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy, z kwoty wniesionego zabezpieczenia.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.

Postanowienia końcowe
§ 15
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Do przedmiotowej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
§ 16
Strony zgodnie oświadczają, że upoważnione są do przetwarzania danych osobowych osób wymienionych
w niniejszej umowie wyłącznie w celu jej realizacji.
§ 17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności
za wyjątkiem § 4 umowy.
§ 18
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§ 18
Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Stron.

Załączniki:
1) Wykaz urządzeń wraz z częstotliwościami obowiązkowych przeglądów – formularz cenowy.
2) Wykaz osób realizujących zamówienie
3) Potwierdzenie wykonania usługi - WZÓR
4) Wzór oświadczenia
5) Wzór „Imienny wykaz osób”,
6) Wzór „Wykaz pojazdów uprawnionych (..)”.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik Nr 2 do umowy nr …./ z dnia ………….

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu konserwacji, napraw oraz świadczenie usług
Pogotowia Dźwigowego urządzeń transportu bliskiego

Lp.
1

Imię i nazwisko

Nr i data
wystawienia
świadectwa
kwalifikacji „E” i „D”

Nr i data
zaświadczenia do
konserwacji
dźwignic

Termin ważności
zaświadczenia
uprawniającego
do pracy na
wysokościach

Podstawa do
dysponowania
wymienionymi
osobami*

2

3

4

5

6

Podpis Wykonawcy ……………………..
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Załącznik Nr 3 do umowy nr …./ z dnia ………….

Potwierdzenie wykonania usługi
Nazwa/adres obiektu
................................................................................................................................................

Rodzaj urządzenia: ....................................................................................................................................

Przegląd konserwacyjny wykonany zgodnie z określonym zakresem.*
Naprawa wykonana zgodnie z zatwierdzonym zakresem*.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Inne uwagi:
…………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
Data wykonania .........................

Wykonawca:

Użytkownik:

.....................................
(pieczęć Zakładu i podpis)

……………………………
(Pieczęć Urzędu, podpis)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do umowy nr ……z dnia …….

miejscowość ………………., dnia…………… r.

………………………………………………………..
(Nazwisko i imię)

………………………………………………………..
(Nazwa firmy)

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności wynikających z umowy wiąże się
z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A. w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr
153, poz. 1503 z późn. zm.).
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do wiadomości
publicznej, jakie uzyskałem w związku z wykonywaniem przedmiotowej umowy.
3. Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie bezpieczeństwa informacji.

………………………………………………………..
(czytelny podpis)

32

Nr rej. Zamawiającego: PI15/PZPoz/201/25/16

Załącznik nr 5 do umowy nr …..z dnia……

Miejscowość, data

……………………………………
Pieczątka nagłówkowa
jednostki/komórki organizacyjnej PP

IMIENNY WYKAZ OSÓB

Upoważniam do wstępu niżej wymienione osoby do:
…………………………………………………………..…………………………………………….
(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej PP/pomieszczenia)

Wykaz obowiązuje od………………………do………………………….
(data)

Lp.

Imię i nazwisko

(data)

Seria i nr dowodu
tożsamości

Nazwa firmy*

Uwagi

...............................................................
Podpis i pieczątka kierownika jednostki/komórki
organizacyjnej PP S.A./osoby nadzorującej umowę

*w przypadku wykonywania zadań w obszarze/obiekcie przez osoby na podstawie zawartej z PP umowy
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Załącznik nr 6 do umowy nr…. z dnia……
Pieczątka nagłówkowa jednostki organizacyjnej PP

WYKAZ POJAZDÓW UPRAWNIONYCH DO WJAZDU NA TEREN CHRONIONEGO
OBSZARU/OBIEKTU PP

Teren obszaru/obiektu Poczty Polskiej……………………………………………………
Imię i nazwisko
kierowcy/jednostka/komórka
organizacyjna Centrali
(Lp.
PP/nazwa podmiotu
użytkownika pojazdu

Marka pojazdu

Nr
rejestracyjny

Data ważności
upoważnienia

Miejscowość:

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

Dnia:

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

Uwagi

......................................................................................
Podpis i pieczątka kierownika nagłówkowa jednostki/komórki
organizacyjnej PP/osoby nadzorującej umowę
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