Postępowanie : nr PI/Ł/MNN/K/I/09-12/2017 - Usługa

Łódź, dnia 07.09.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzonego
na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Poczcie Polskiej S.A.
„Okresowe kontrole oraz czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
obiektów Poczty Polskiej S.A. na terenie administrowanym przez Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds.
Nieruchomości w Łodzi, w okresie od 10.2017 r. do 30.06.2018 r. ”

I.

Nazwa i adres Zamawiającego :

1.

Zamawiający: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa, NIP: 525-000-73-13 REGON: 010684960
Adres strony internetowej: - www.poczta-polska.pl

2.

Jednostka organizacyjna Zamawiającego prowadząca postępowanie :
POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi
Wydział Zarządzania Nieruchomościami, al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź,
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30,
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3.

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane do
Zamawiającego:
a)

pisemnie – na adres:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Al. Kościuszki 5/7
90-940 Łódź

b)
4.

drogą elektroniczną – muszą być zeskanowane po ich podpisaniu przez uprawnioną/e osobę/y
a następnie przesłane na następujący adres e-mailowy: krzysztof.arcab@poczta-polska.pl

Komunikacja z Wykonawcami będzie prowadzona również poprzez zamieszczanie istotnych informacji
dotyczących postępowania na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. pod adresem:
http://przetargi.poczta-polska.pl/

5.

Wszelkie informacje, zawiadomienia, i inne pisma sporządzone przez Zamawiającego w niniejszym
postępowaniu, Zamawiający uprawniony jest do przekazywania Wykonawcy pisemnie, drogą
elektroniczną na adresy i numery wskazane w ofercie Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
– Wykonawca bezwzględnie w swojej ofercie zobowiązany jest wskazać adres pocztowy do
korespondencji, jak również adres e-mailowy.

6.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Krzysztof Arcab - tel. : (42) 630 59 23

II.

Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzone jest w trybie przetargu odrębnego
nieograniczonego na podstawie wewnętrznych przepisów w Poczcie Polskiej S.A.
2. Postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny, informacje o sposobie oceny lub Ofertach innych
Wykonawców mogą być ujawnione tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych biznesowo za zgodą
Zamawiającego. Zamawiający ujawnia następujący zakres informacji na niżej określonych warunkach :
2.1 zawiadomienie o przyjęciu oferty do realizacji i zamiarze zawarcia umowy – tylko do wiadomości
Wykonawcy, którego ofertę wybrano (któremu zostanie udzielone zamówienie),
2.2 informacja o zakończeniu postępowania (terminie w którym zawarto umowę) do wiadomości wszystkich
Wykonawców uczestniczących w postępowaniu,
2.3 informacja o zamknięciu postępowania albo jego części bez wyboru oferty oraz informacja o unieważnieniu
postępowania do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji na każdym etapie postępowania.
Negocjacje zostaną przeprowadzone z wybranymi Wykonawcami zaproszonymi do danego etapu
postępowania.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub ofert na każdym etapie postępowania.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty bez podania
przyczyny.

6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w następujących przypadkach :
6.1 nie wpłynęła żadna ważna oferta,
6.2 wystąpiły okoliczności, w których udzielenie zamówienia nie leży w interesie PP S.A.,
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6.3 nie ma możliwości finansowania zamówienia, w szczególności najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę
przeznaczoną na zakup i nie przyznano dodatkowych środków finansowych,
6.4 postępowanie o zamówienie doprowadziłoby do zawarcia umowy dotkniętej nieważnością w całości lub
części.
7.

Wykonawcom oraz podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, nie są udostępniane
jakiekolwiek dokumenty wewnętrzne Poczty Polskiej S. A. związane z niniejszym postępowaniem.

8.

Jedynym sposobem przyjęcia oferty 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.

9.

Zamawiający zastrzega sobie w trakcie postępowania możliwość doprecyzowania lub zmienienia wymagań
technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków jego realizacji.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi z zakresu okresowej kontroli oraz czyszczenia przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) obiektów Poczty Polskiej S.A. na terenie
administrowanym przez Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi, w okresie od 10.2017
r. do 30.06.2018 r., na warunkach określonych w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie
wybraną przez siebie część lub części zamówienia, j.n.:
2.1 część nr 1 – Łódź: wykonanie usługi z zakresu okresowych kontroli i czyszczenia przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) obiektów Poczty Polskiej S.A., na terenie administrowanym przez
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi Dział Administrowania Nieruchomościami
i Konserwacji w Łodzi, z siedzibą w Łodzi,
2.2 część nr 2 – Piotrków Tryb.: wykonanie usługi z zakresu okresowych kontroli i czyszczenia przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) obiektów Poczty Polskiej S.A., na terenie
administrowanym przez Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi Dział
Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji w Łodzi, z siedzibą w Piotrkowie Tryb.,
2.3 część nr 3 – Sieradz: wykonanie usługi z zakresu okresowych kontroli i czyszczenia przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) obiektów Poczty Polskiej S.A., na terenie administrowanym przez
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi Dział Administrowania Nieruchomościami
i Konserwacji w Łodzi, z siedzibą w Sieradzu,
2.4 część nr 4 – Skierniewice: wykonanie usługi z zakresu okresowych kontroli i czyszczenia przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) obiektów Poczty Polskiej S.A., na terenie
administrowanym przez Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi Dział
Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji w Łodzi, z siedzibą w Skierniewicach.
3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

IV. Termin wykonania zamówienia.
1.

termin realizacji zamówienia wszystkich części jest ten sam tj. od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018
roku, a przewidziane okresy realizacji poszczególnych czynności dla wszystkich części są takie same tj.:
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1.1 okresowa kontrola przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych - w miesiącu
X.2017 roku,
1.2 czyszczenie przewodów kominowych dymowych, w miesiącach: X i XII.2017 roku oraz II i V 2018 roku,
1.3 czyszczenie przewodów kominowych spalinowych, w miesiącach: X.2017 roku oraz IV.2018 roku,
1.4 czyszczenie przewodów wentylacyjnych w miesiącu X.2017 roku

V. Warunki uczestnictwa w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1.

posiadają wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie niniejszego zamówienia,

2.

posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych, wentylacyjnych),

3.

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobą/osobami zdolną/ymi do wykonania zamówienia,
tj. dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje Mistrza w rzemiośle kominiarskim dla każdej
z części zamówienia,

4.

Zamawiający dopuszcza, by wskazać tą samą osobę z wymienionych w pkt. 3, dla więcej niż jednej części
postępowania, jako potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

5.

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia,

6.

w celu potwierdzenia warunku opisanego w pkt. 3, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące
dokumenty:
6.1 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z kopiami dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności.
Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
6.2 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Wykonawca dostarczy,
potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia umowę współpracy – określającej w szczególności zasady odpowiedzialności
rozliczeń stron.

VI. Zasady, termin i miejsce składania ofert.
1.

Wykonawca składa ofertę, która odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.

Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

3.

Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.

Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów wymaganych w SIWZ (pkt. VI ust.5 SIWZ).
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5.

W przypadku, gdy oferta Wykonawcy będącego spółka cywilną nie jest podpisana przez wszystkich
wspólników, zaleca się dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających umocowanie tych wspólników
do dokonywania czynności w imieniu spółki z pominięciem pozostałych wspólników np. : umowę spółki,
uchwałę wspólników.

6.

Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz
z wymaganymi załącznikami tj.

5.1 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (dokument
winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert),
a w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk potwierdzający wpis do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
5.2 oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących Ofertę, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych
przez wykonawcę do Oferty, a w przypadku dołączenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę;
5.3 Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
7.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i nienaruszonej kopercie.
Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres:
Pion Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości w Łodzi Wydział Zarządzania Nieruchomościami, al. Kościuszki
5/7, 90-940 Łódź, pok. 111 oraz posiadać dopiski :
„Oferta na przetarg odrębny nieograniczony – usługa kominiarska z zakresu kontroli oraz czyszczenia
przewodów kominowych w okresie 2017 - 2018.
oraz Nie otwierać przed dniem 19.09.2017 r.”

8.

Jako ważne, uznaje się wyłącznie oferty, które wpłynęły przed wyznaczonym w SIWZ terminem
składania ofert.

9.

Wszystkie strony oferty zaleca się :
a) spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający de kompletację,
b) ponumerować,
c) każdą stronę zaparafować,
d) załączone kserokopie dokumentów potwierdzić przez uprawnionego przedstawiciela oferenta za zgodność
z oryginałem,

10. Błędy mogą być poprawiane przez Wykonawcę z utrzymaniem czytelności poprawionych wyrażeń lub liczb.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą
ofertę.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na
kopercie zewnętrznej. W takim przypadku oferta zostanie niezwłocznie zwrócona do Wykonawcy.
12. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę 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.
13. Termin, w którym oferta jest wiążąca dla Wykonawcy wynosi 60 dni.
14. Otwarcie ofert wykonuje Komisja na posiedzeniu – bez udziału Wykonawców.
15. Ofertę należy złożyć w Pionie Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi Wydział
Zarządzania Nieruchomościami, al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź, I piętro , pokój nr 111, w terminie do dnia
19.09.2017 roku, do godziny 15:00.
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16. Złożone przez Wykonawców oferty nie są ofertami końcowymi. W celu uzyskania jak
najkorzystniejszych ofert Zamawiający przewiduje możliwość negocjowania złożonych ofert
pierwotnych z wybranymi Wykonawcami.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.

Cenę oferty wraz z cenami jednostkowymi należy wskazać w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ. Sposób obliczenia ceny oferty określono w formularzu oferty. Cena oferty winna zawierać podatek VAT
w należnej wysokości.

2.

W cenie oferty Wykonawcy musi być zawarty pełen koszt realizacji zamówienia, w tym ewentualne koszty
dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty dojazdu oraz sporządzenia
i dostarczenia dokumentacji z przeprowadzonych przeglądów, itp.

3.

W toku realizacji zamówienia Zamawiający będzie się rozliczał w oparciu o faktycznie wykonane przeglądy
i czyszczenie przewodów kominowych, według cen jednostkowych wskazanych w ofercie.

4.

Wartość i ceny jednostkowe oferty muszą być wyrażone w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym,
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

5.

Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie.

VIII. Zasady i termin zadawania pytań.
1. Wykonawcy mają prawo zadawania pytań dotyczących SIWZ oraz warunków i przedmiotu zamówienia.
2. Wszelkie kontakty pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym powinny odbywać się w sposób określony
w pkt. I ust. 3, 4 SIWZ.
3. Komunikację z Wykonawcami prowadzi się poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej,
na której był umieszczony SIWZ.
4. Zamawiający ma prawo, przed terminem składania ofert, modyfikować zapisy SIWZ w ramach odpowiedzi
udzielonych Wykonawcom lub z własnej inicjatywy.
5. Zmiany w SIWZ oraz odpowiedzi przesyła się wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu
o zamówienie.
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. Wykonawca może zadawać pytania nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert tj. do dnia 16.09.2017 r.
włącznie.

IX.

Zakres informacji ujawnianych podczas postępowania.
Zamawiający ujawnia informacje w zakresie określonym w treści pkt. II ust. 2.

X. Wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
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XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie przyjęta do realizacji, bezwarunkowego wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 10% wartości
ofertowej brutto.

2.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
a)
b)
c)

4.

pieniądzu,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego.

5.

Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy i powinno ono obejmować (w przypadku zabezpieczenia
w formie innej niż pieniężna) okres od dnia zawarcia do upływu terminów obliczonych zgodnie z pkt 7.

6.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych mają one zawierać zapisy gwarantujące
prawo Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. bezwarunkowo i na pierwsze wezwanie
Zamawiającego).

7.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należyte wykonanie,

8.

W przypadku należytego wykonania usługi, Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie wymienionym w pkt. 7,
po pomniejszeniu o koszt prowadzenia rachunku na którym było przechowywane.
UWAGA: wszelkie szczegóły związane z wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną
przekazane Wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia, po przyjęciu jego Oferty do realizacji

XII. Zawarcie umowy.
1.

Wszelkie informacje od pracowników prowadzących postępowanie ze strony Poczty Polskiej S. A.,
w szczególności dotyczące oceny oferty Wykonawcy, kwalifikacji do kolejnego etapu postępowania –
negocjacji, nie stanowią obietnicy lub zobowiązania do zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą.

2.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie przyjęta przez
Zamawiającego.

3.

Potwierdzeniem przyjęcia oferty (ostatecznej) Wykonawcy i dokonania zakupu jest zawarcie przez strony
umowy na piśmie.

4.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Wykonawca dostarczy,
potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia umowę współpracy – określającej w szczególności zasady odpowiedzialności
i rozliczeń stron.

5.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia
o zarejestrowaniu jako czynnego płatnika podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy Wykonawca
jest podatnikiem tego podatku.
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XIII. Unieważnienie postępowania o zamówienie odrębne
Na każdym etapie postępowania o zamówienie odrębne, Zamawiający zastrzega sobie wobec
Wykonawców, prawo do unieważnienia całości lub części postępowania bez podania przyczyn.
W takim przypadku informacja o unieważnieniu postępowania jest kierowana do wszystkich Wykonawców.

Załączniki :
1. Formularz oferty – zał. nr 1 do SIWZ
2. Wzór umowy – zał. nr 2 do SIWZ
3. Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 3 do SIWZ
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zał. nr 4 do SIWZ
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