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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ODRĘBNEGO

Przedmiot zamówienia: Wymiana okien w lokalu mieszkalnym budynku PP w Reczu,
ul. Tylna 14

ZATWIERDZAM:

.......................
Dyrektor Operacyjny
ds. Nieruchomości w Szczecinie

Szczecin, 20.11.2017r.
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Informacje ogólne i informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty oraz warunków zawarcia
umowy
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Informacje o Zamawiającym:

1.1 Jednostka organizacyjna Poczty Polskiej S.A prowadząca postępowanie: Poczta Polska S.A. Pion
Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości, Al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin, zwana dalej PP.
Strona internetowa: www.poczta-polska.pl
faks: +48 91 440 14 56, e-mail: jan.maslankiewicz@ poczta-polska.pl
godziny pracy: 07:30 – 15:30
1.2 Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Jan Maślankiewicz tel. +48 91 440 1342
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Opis procedury zamówienia:

2.1 Postępowanie o Zamówienie Odrębne jest prowadzone na podstawie wewnętrznych przepisów PP.
2.2 Postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny.
2.3 Wykonawcom oraz podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, nie są
udostępniane jakiekolwiek dokumenty wewnętrzne PP związane z niniejszym postępowaniem.
2.4 PP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z zapisami pkt. 9 SIWZ.
2.5 PP zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości postępowania albo części postępowania
w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2.6 PP zastrzega, że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy. Żadna
informacja i deklaracja ze strony PP przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie
stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy.
2.7Oświadczenia,
PP

dopuszcza

wnioski,
również

zawiadomienia
przekazywanie

oraz
ww.

informacje
korespondencji

Strony
oraz

przekazują
informacji

pisemnie.

faksem

lub

e–mailem z zastrzeżeniem, że oferta Wykonawcy, musi być złożona w formie pisemnej.
2.8 Wykonawcom przysługuje zgłaszanie, przed złożeniem ofert, zastrzeżeń do wymagań SIWZ
dyskryminujących jednego lub grupę Wykonawców.
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Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest: wymiana okien w lokalu mieszkalnym budynku PP w Reczu,
ul. Tylna 14
3.2 Zakres prac obejmuje:
•

demontaż starych okien

•

demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

•

montaż nowych okien plastikowych z odwzorowaniem podziału okien istniejących

•

montaż parapetów wewnętrznych drewnianych i zewnętrznych z blachy tytan cynk gr 0,7

•

obróbki oścież płytą g-k

•

uzupełnienie powłok malarskich

•

wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki

3.2 Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 1
3.3. Pozostałe wymagania określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2.
3.4 Termin realizacji zamówienia: - do 31.12.2017r
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Zasady składania ofert
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4.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznacznie opisaną ofertę na całość zamówienia.
4.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, równoważnych ani ofert wariantowych oraz
dzielenia zamówienia między Wykonawców
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Wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z ofertą

5.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
5.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony
a

w

nie

stosunku

wcześniej

niż

do

fizycznych

osób

6

miesięcy

przed

zaświadczenie

upływem
o

terminu

wpisie

do

składania

Centralnej

ofert,

Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej
5.3 Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany, zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3
5.4 kosztorys sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiący zał. nr 1
5.5 Pełnomocnictwo w sytuacji, jeżeli oferta jest podpisywana przez pełnomocnika - dotyczy również spółek
cywilnych w przypadku, gdy oferta nie jest podpisywana przez wszystkich wspólników (oryginał lub kopia
potwierdzona notarialnie)
5.6 Pełnomocnictwo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o zamówienie w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).
5.7 Uprawnienia budowlane kierownika budowy, zgodne z przepisami Prawa budowlanego oraz aktualne
zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa
6. Wyjaśnienia dotyczące zapisów SIWZ.
6.1 Wykonawca ma prawo do zadawania pytań dotyczących SIWZ oraz warunków i przedmiotu zamówienia, z
zastrzeżeniem, że pytania Wykonawcy muszą być złożone w jednej z form określonych w pkt 2.7 niniejszej
SIWZ. Termin na zadawanie pytań upływa na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
6.2

PP może udzielić odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.

6.3 W

sytuacji,

gdy pytanie

dotyczy jednego Wykonawcy,

a

odpowiedź

nie

powoduje

zmian

w SIWZ, PP może udzielić odpowiedzi tylko Wykonawcy, który zadał pytanie.
7.

Zmiany do SIWZ

7.1

PP

przed

upływem

terminu

składania

ofert,

ma

prawo

modyfikować

zapisy

SIWZ,

w ramach odpowiedzi udzielonych Wykonawcom lub z własnej inicjatywy.
7.2

Zmiany w SIWZ PP przesyła wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

8.

Opis sposobu przygotowania oferty

8.1

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

8.2

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy.

8.3

Termin związania ofertą (ostateczną) wynosi 60 dni kalendarzowych.

8.4

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, równoważnych ani ofert wariantowych oraz
dzielenia zamówienia między podwykonawców.

8.5

Ofertę należy złożyć w opakowaniu gwarantującym zachowanie poufności do terminu składania ofert.
Opakowanie należy oznakować w niżej podany sposób:


nazwa i adres Wykonawcy,



adresat: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości w Szczecinie
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al. Niepodległości 41/42 70-940 Szczecin, z dopiskiem: „OFERTA –Wymiana okien w lokalu
mieszkalnym budynku PP w Reczu, ul. Tylna 14
Wszelkie poprawki (zmiany) w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę w sposób
umożliwiający identyfikację osoby parafującej.
 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz
z

ich

tłumaczeniem

na

język

polski

i

parafowane

przez

Wykonawcę

za

zgodność

z oryginałem.
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Termin i miejsce składania ofert

8.1Termin składania ofert upływa dnia : 30.11.2017r do godz. 11:00.
8.2 Oferty należy dostarczyć do Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości
w Szczecinie, al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin, pok. 136 (sekretariat).
8.3 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie
ofertę pod warunkiem, że PP otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wniosek o
wycofaniu oferty.
8.4 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone zgodnie z zapisem pkt
8.3 SIWZ oraz dodatkowo opisane „Zmiana” lub „Wycofanie”.
9.Analiza ofert i negocjacje warunków zamówienia
9.1

W trakcie postępowania po otwarciu ofert PP będzie prowadziła negocjacje z wybranymi
Wykonawcami. Negocjacjom mogą podlegać wszystkie warunki zamówienia, w szczególności cena.

9.2

W trakcie negocjacji Wykonawcy mogą zostać zobowiązani do złożenia kolejnych ofert.

10. Zakres informacji ujawnianej podczas postępowania
10.1 Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza zostanie poinformowany o terminie
i miejscu podpisania umowy
10.2 Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o zakończeniu postępowania
10.3 w przypadku unieważnienia postępowania wszyscy wykonawcy zostaną poinformowani o unieważnieniu
11. Zawarcie umowy
11.1Wszelkie

informacje

od

pracowników

prowadzących

postępowanie

ze

strony

PP,

w szczególności dotyczące oceny oferty Wykonawcy, kwalifikacji do kolejnego etapu postępowania negocjacji
nie stanowią obietnicy lub zobowiązania do zawarcia przez PP umowy z Wykonawcą.
11.2 Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie przyjęta przez PP.
11.3 Potwierdzeniem przyjęcia oferty (ostatecznej) Wykonawcy i dokonania zakupu jest zawarcie przez Strony
umowy.
11.4 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.
12. Unieważnienie postępowania o Zamówienie Odrębne
12.1 Na każdym etapie postępowania o Zamówienie Odrębne, PP zastrzega sobie wobec Wykonawców,
prawo do zamknięcia postępowania albo jego części, bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert, bez
podawania przyczyn.
12.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania .
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13. Postanowienia końcowe
13.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
13.2 W prowadzonym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
Załączniki do SIWZ:
ZAŁACZNIK NR 1DO SIWZ – Przedmiar robót
ZAŁĄCZNIK NR2 do SIWZ - Projekt umowy
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ - Formularz ofertowy

