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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

„Poczta Polska S.A.”
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
reprezentowana przez
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie
ul. Wacława Moritza 2
20-900 Lublin
NIP: 525-000-73-13
Dział prowadzący – Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji w Lublinie
Adres do korespondencji: ul. Plac Wolności 9, 21-500 Biała Podlaska
tel.: 83 342 56 24
e-mail: rafal.panecki@poczta-polska.pl
strona internetowa: www.poczta-polska.pl
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu odrębnego
nieograniczonego, prowadzonego w oparciu o zasady określone w niniejszej SIWZ na:

„Obsługa pieca centralnego ogrzewania na paliwo stałe”
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest obsługa pieca centralnego ogrzewania na paliwo stałe znajdujące się w
miejscowości Łuków ul. Konarskiego 2, 21-400 Łuków.
Zlecone usługi będą wykonane w dniach pracy danego obiektu i obejmują.
- Zatrudnienie wyłącznie osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,
- Utrzymanie w pomieszczeniach całodobowej temperatury w wysokości 20ºC,
- Odpowiedzialności materialnej za powierzone kotłownie,
- Kontrola sprawności wewnętrznej instalacji c.o.,
- Racjonalna gospodarka powierzonym opałem.
- Bieżące rozliczenie zużycia opału
- Prowadzenie książki pracy kotłowni
- Obsługa kotłów zgodnie z instrukcją eksploatacyjną dla danego typu kotła
- Utrzymanie w czystości pomieszczeń kotłowni wraz z wynoszeniem popiołu
- Prowadzenie prawidłowej, bezpiecznej, i ekonomicznej eksploatacji urządzeń i instalacji grzewczej
- Zabezpieczenie środków czystości, sprzętu technicznego, odzieży ochronnej i roboczej dla
pracowników, niezbędnej do należytego wykonania usługi.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia w zał. nr 2 do SIWZ tj. wzór umowy.
2. OFERTY

CZĘŚCIOWE.
MIĘDZY WYKONAWCÓW.

OFERTY

WARIANTOWE.

OFERTY

RÓWNOWAŻNE.

DZIELENIE

ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych przewidujących odmienny niż określony przez
Zamawiającego sposób wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia między Wykonawców.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 15.10.2017r. do 15.04.2018r.

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Wypełniony Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
2. Dokument lub dokumenty z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty np.:
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki. W
przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez pełnomocnika-pełnomocnictwo.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna lub konsorcjum)
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a
dokumenty z pkt 4 ppkt 2, muszą być złożone przez każdy podmiot oddzielnie.
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5. ZASADY SKŁADANIA OFERT
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią Formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1
do niniejszej SIWZ.
3. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami wymienionymi w punkcie 4 należy złożyć na piśmie – pod
rygorem jej nieważności. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz złożeniem
oświadczeń i dokumentów wchodzących w skład oferty.
5. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 4 niniejszej SIWZ powinny być przedstawione w
formie pisemnej oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub
osobę umocowaną do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Formularz ofertowy powinien być
podpisany przez osobę umocowaną do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przez nieuprawnionym otwarciem,
oznaczonej w poniższy sposób oraz przesłać na adres:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie
ul. Plac Wolności 9
21-500 Biała Podlaska
z dopiskiem: „Obsługa pieca centralnego ogrzewania na paliwo stałe”.
7. W dowolnym momencie, przed upływem terminu do składania ofert, każdy wykonawca może zmienić
lub wycofać swoją ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być dokonane według
określonych w niniejszym punkcie zasad składania ofert. Dodatkowo na kopercie wykonawca musi
umieścić napis „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
8. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.

6. NEGOCJACJE Z WYKONAWCAMI
Zamawiający przewiduje zaproszenie do negocjacji Wykonawców, którzy w niniejszym postępowaniu
złożą ważne oferty. Negocjacjom podlegać mogą wszystkie warunki zamówienia.

7. WADIUM
Nie jest wymagane.

8. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie jest wymagane.

9. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje ogólne, Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej www.poczta-polska.pl, indywidualne dotyczące jednego Wykonawcy – Zamawiający przekazuje
pisemnie. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie.

10. OSOBA WYZNACZONA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Rafał Panecki, tel./faks: 83 342 56 24, adres e-mail: rafal.panecki@poczta-polska.pl, Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, 21-500 Biała Podlaska, ul. Plac Wolności 9, pokój nr 20, w
15
15
godz. 7 -15

11. ZASADY ZADAWANIA PYTAŃ ORAZ ZGŁASZANIA UWAG PRZEZ WYKONAWCÓW
1. Wykonawcy mają prawo zadawania pytań dotyczących niniejszej SIWZ. Termin zadawania pytań
upływa na 3 dni przed terminem składania ofert. Decyzje o udzielenie odpowiedzi na pytanie leżą w
gestii Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na pytanie,
które wpłynęło po terminie, w przypadku, gdy uzna, że jest ona istotna dla przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcom przysługuje prawo, przed złożeniem ofert, do zgłaszania zastrzeżeń do wymagań
niniejszej SIWZ dyskryminujących jednego lub grupę Wykonawców.

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie,
21-500 Biała Podlaska, ul. Plac Wolności 9, pok. nr 20 w terminie do dnia 29.09.2017 r. do godz. 10:30.
Jako ważne, uznaje się wyłącznie oferty, które wpłynęły przed wyznaczonym terminem składania ofert.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości lub części postępowania bez podania
przyczyn.
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15. WARUNKI UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
Jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu w niniejszym postępowaniu jest zawarcie umowy.
Szczegółowe warunki umowy określa wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszej SIWZ.

16. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny. Zamawiający, tylko w przypadkach szczególnie
uzasadnionych biznesowo, może podjąć decyzję o ujawnieniu informacji o sposobie oceny ofert lub o
ofertach innych Wykonawców.

17. MODYFIKACJA SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji SIWZ przed terminem składania ofert.
Wykaz załączników:
Załącznik 1.
Formularz ofertowy.
Załącznik 2.
Wzór umowy.

ZATWIERDZONO :
Grzegorz Kwiatkowski – Dyrektor Obszaru
Operacyjnego ds. Nieruchomości w Lublinie

Lublin, dn.

12.09.2017
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