Nr rej. Zamawiającego: 1/PI/AAD PN/AAZ Poz/18

Poznań, dnia 20.02.2018 roku
ZATWIERDZAM:
Dyrektor Operacyjny
ds. Administracji Północ
/-/ Gustaw Czarnowski

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA ODRĘBNEGO

Przedmiotem Zamówienia Odrębnego jest:
„ Do s t aw a w o rk ó w g o sp o d a r cz ych p o w sz e ch n eg o u ż yt ku o w ymi ar a ch 6 0 x 1 0 5 cm . ,
g ę st o t k an e z b ia łe j t aś m y p o li p r o p yl en o w ej o g r a mat u rz e 7 5 g r am , g ó r a w o rk a
o b sz yt a.

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

Nr rej. Zamawiającego: 1/PI/AAD PN/AAZ Poz/18

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. Administracji Północ
ul. Plac Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk
będące jednostką organizacyjną Poczty Polskiej S. A.
Postępowanie prowadzone jest przez:
„Poczta Polska S.A.”
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ
Wydział Zaopatrzenia w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
będące jednostką organizacyjną Poczty Polskiej S. A.
fax: +48 61 866 73 52,
e-mail: ri.sekretariat.poznan@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
18930000-7 – worki, torby

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa worków gospodarczych powszechnego użytku
o wymiarze 60 x 105 cm, gęsto tkane z białej taśmy polipropylenowej o gramaturze 75 gram, góra worka
obszyta, w ilości 24 900 szt. dla Odbiorców (jednostki organizacyjne Zamawiającego) – magazyny
wskazany przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do umowy.
Przedmiot umowy powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku, fabrycznie nowy, bez
śladów używania, pełnowartościowy.
Uwaga: Dostawa przedmiotu zamówienia bezpośrednio do miejsc wskazanych w § 1 ust. 2
w projekcie umowy do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

2. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym
Załącznik Nr 2 do SIWZ.
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 21.03. 2018 r.
Pożądany termin podpisania umowy: luty/marzec 2018 r.
4. Podstawy i warunki płatności zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy stanowiącym Załącznik
Nr 2 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 wiedzę i doświadczenie,
b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) 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 nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
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4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia między Wykonawców.
6. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z Załącznikiem do Formularza ofertowego – 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) 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.
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.
8. Opis sposobu przygotowania oferty
1)

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca.
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2)

Oferta wraz z załącznikami, pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie
pisemnej, w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie,
czytelnie, techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.

3)

Zaleca się, aby wszystkie zapisane kartki oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami
były ponumerowane i parafowane przez upoważnione osoby, przy czym przynajmniej na
formularzu oferty podpis (podpisy) muszą być wraz z pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy.

4)

Wszelkie kopie dokumentów lub ich odpisy należy opatrzyć klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM”,

oraz

powinny być

poświadczone

przez

Wykonawcę

lub

osobę

upoważnioną.
5)

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być wykonane w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za
zgodność z oryginałem.

6)

Poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

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, 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 – 1/PI/AAD PN/AAZ Poz/18 Dostawa worków
gospodarczych powszechnego użytku” z dopiskiem: "nie otwierać przed 01.03. 2018 r godz.
10:00"
UWAGA: Oferty, które podlegały zmianie bądź wycofane nie będą zwracane.

11)

Opakowanie oferty
a) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie należy
zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jego otwarcie bez naruszenia zabezpieczenia.
b) Opakowanie oferty powinno być zaadresowane na adres wskazany w pkt 9 ppkt 1 i oznaczone
adnotacją „OFERTA – 1/PI/AAD PN/AAZ Poz/18 Dostawa worków gospodarczych
powszechnego użytku” z dopiskiem: "nie otwierać przed 01.03. 2018 r. godz. 10:00".

9. Termin składania ofert

1) Ofertę należy złożyć do dnia 01.03. 2018 roku do godz. 10:00 na adres:
„Poczta Polska Spółka Akcyjna”
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ
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Wydział Zaopatrzenia 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.
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:
1) omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) 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.

Strona 6 z 20

Nr rej. Zamawiającego: 1/PI/AAD PN/AAZ Poz/18

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 1/PI/AAD PN/AAZ/18.
Dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa składane na wezwanie Zamawiającego należy składać
wyłącznie w formie pisemnej.
2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Leszek Pawlaczyk, tel. + 48 61 869 70 35
e-mail: leszek.pawlaczyk@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 Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ Wydział
Zaopatrzenia w Poznaniu, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań lub elektronicznie na adres
leszek.pawlaczyk@poczta-polska.pl
8) Pytania dotyczące treści SIWZ powinny być opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy,
który je wnosi.
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Rozdział VIII. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział IX. ANALIZA OFERT I NEGOCJACJE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca może zostać wezwany do niezwłocznego usunięcia błędów lub uzupełnienia braków
w ofercie. Brak reakcji ze strony Wykonawcy, odmowa usunięcia błędów lub uzupełnienia braków może
stanowić podstawę do odrzucenia oferty.
2. W

trakcie

postępowania,

po

otwarciu

ofert,

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 2 do SIWZ.

Rozdział XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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 Załącznikiem do formularza ofertowego – WZÓR
Załącznik Nr 2 - 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
„ Do s t aw a w o rk ó w g o sp o d a r cz ych p o w sz e ch n eg o u ż yt ku o w ymi ar a ch 6 0 x 1 0 5 cm . ,
g ę st o t k an yc h z b i a łe j t aś m y p o li p ro p yl en o w ej o g ra m at u rz e 75 g r a m, g ó r a w o r k a
o b sz yt a”

I.

Zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami
określonymi w SIWZ oraz w załączonym projekcie umowy za cenę ofertową:

wartość brutto: …………………......................... zł
(słownie wartość brutto:............................................................................................................ zł)

ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM FORMULARZEM KALKULACJI CENOWEJ STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK
DO FORMULARZA OFERTOWEGO

II. Oświadczamy, że:
jesteśmy
nie jesteśmy
czynnym podatnikiem podatku VAT (zaznaczyć właściwe znakiem „x”)
III. Oświadczamy, że:
1. posiadamy wiedzę i doświadczenie,
2. dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. dysponujemy potencjałem ekonomiczno-finansowym zapewniającym wykonanie zamówienia,
4. nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego, nie jesteśmy postawieni w stan likwidacji,
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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 liczonych od upływu terminu składania ofert.

................................ dn. .................... 2018 r.
...................................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis
osoby umocowanej do dokonywania czynności
w imieniu Wykonawcy

...................................................
pieczątka firmy
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Załącznik do Formularza ofertowego
Załącznik nr 1 do umowy

Formularz kalkulacji cenowej
na worek gospodarczy powszechnego użytku o wymiarze 60 x 105 cm,
gęsto tkany z białej taśmy polipropylenowej o gramaturze 75 gram, góra worka obszyta.

Lp.

1.

Przedmiot
umowy
Worek gospodarczy
powszechnego użytku
60 x 105 cm., gramatura 75 g.

Cena
jednostkowa
netto
PLN

Ilość
zamawianych
worków

Razem
wartość
netto
PLN

24 900
Wartość podatku VAT
Wartość brutto w PLN

Wartość brutto słownie:…………………………………………………………………………………………….

………………., dn. ……………… 2018 roku

……………………………………………….

czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby umocowanej
do dokonania czynności w imieniu Wykonawcy

………………………..
pieczątka firmy
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

(PROJEKT)
UMOWA Nr …………………………………….
zawarta w dniu …………….. 2018 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, Regon:
010684960, NIP 5250007313, kapitał zakładowy 774 140 000,00 zł – w całości wpłacony, reprezentowana
przez:
1. ……………………………..…….. - …………………………………….
2. …………………………………… - …………………………………….
na rzecz Pionu Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ Wydział Zaopatrzenia
w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Głogowskiej 17, 60-943 Poznań, który jest jednostką organizacyjną Poczty
Polskiej S.A, zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
(przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
....................................... z siedzibą w ………………… przy ul. …,………………….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), NIP …………………., REGON ……………….., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………..
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko)…………………….………zamieszkałym/ą w ……………… przy ulicy …………………….
kod pocztowy ……. - ……. przedsiębiorca 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” reprezentowanym
przez:
1. ………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………..
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.
§1
Przedmiot umowy
5. Przedmiotem umowy jest jednorazowa dostawa worków gospodarczych powszechnego użytku
o wymiarze 60 x 105 cm, gęsto tkane z białej taśmy polipropylenowej o gramaturze 75 g, góra worka
obszyta, w ilości 24 900 sztuk.
6. Przedmiot umowy należy dostarczyć przez Wykonawcę do miejsc w ilościach wskazanych przez
Zamawiającego w Załączniku nr 2 do umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Za
dzień roboczy uznaje się dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
7. Przedmiot umowy powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku, fabrycznie nowy, bez
śladów używania, pełnowartościowy.
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§2
Wartość umowy
1. Łączna wartość przedmiotu umowy nie przekroczy:
wartość netto: ……………….. zł
podatek VAT: ………………… zł
wartość brutto: ……………….. zł
słownie wartość brutto: …………………………………………………………………………………….
2. Cena jednostkowa netto określona w Załączniku nr 1 do umowy obejmuje wszystkie koszty realizacji
umowy, a w szczególności koszty ubezpieczenia dostawy i transportu do miejsca dostawy określonego
w § 1 ust. 2.
§3
Termin realizacji umowy
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia ……………… roku.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

§4
Warunki realizacji dostaw, reklamacji
Przedmiot umowy należy dostarczyć do wskazanego przez Zamawiającego miejsca dostawy
określonego w Załączniku nr 2 do umowy (kolumna 3), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8ºº
do 14ºº.
Wykonawca poinformuje, telefonicznie lub e-mailem, o terminie dostawy osoby wymienione przez
Zamawiającego w Załączniku nr 2 do umowy (kolumna 4) z co najmniej 48-godzinnym
wyprzedzeniem.
Wydanie i odbiór przedmiotu umowy nastąpi po przeprowadzeniu odbioru ilościowego.
Upoważnioną osobą do złożenia reklamacji jest osoba wskazana w Załączniku nr 2 do umowy
(kolumna 4).
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji dotyczących ilości i jakości dostarczonego
przedmiotu umowy poprzez uzupełnienie braków oraz wymianę wadliwego lub uszkodzonego
przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad:
1) w przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, które zostały opisane w protokole
odbioru, Wykonawca na swój koszt dokona uzupełnienia braków w terminie 5 dni roboczych od daty
otrzymania protokołu odbioru dostawy. Protokół odbioru stanowi Załącznik nr 3 do umowy,
2) w przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń przedmiotu umowy Wykonawca na swój koszt
dokona wymiany wadliwego lub uszkodzonego przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Protokół reklamacji stanowi Załącznik
nr 4 do umowy.
Upoważniona osoba przez Zamawiającego reklamację składać będzie w formie elektronicznej na adres
e-mail …………………………………………….. .
Reklamację uważa się za złożoną w momencie wysłania e-maila przez osobę upoważnioną do
składania reklamacji, od poniedziałku do piątku w godz. 7ºº - 15ºº.
W razie opóźnienia w realizacji reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wyznaczyć
Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie reklamowanego przedmiotu umowy, zastrzegając sobie
prawo do naliczenia kar umownych określonych w § 8 ust.1 umowy.
§5
Zobowiązania Stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) realizowania przedmiotu umowy własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko,
2) dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, dobrej jakości bez braków i wad technicznych,
3) dostarczenia przedmiotu umowy w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem
w transporcie,
4) uwzględnienia reklamacji dotyczących ilości oraz jakości przedmiotu umowy,
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5) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieć wpływ na
termin wykonywania dostaw,
6) niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących jego
statusu prawnego lub przekształceń organizacyjnych, zmianach siedzib i adresu, oraz zmian
danych, których ujawnienie wymagane jest przy zawarciu umowy. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego powiadomienia o zaszłych zmianach przez
Wykonawcę. Wszelką korespondencję oraz oświadczenia kierowane do Wykonawcy pod ostatni
wskazany adres, uznaje się, jako prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) odbioru zamawianego przedmiotu umowy, sprawdzenia dostarczonego przedmiotu umowy pod
względem zgodności z opisem określonym w § 1 umowy,
2) zapłaty za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

1.
2.

§6
Warunki płatności
Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną dostawę przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest
protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego z wynikiem pozytywnym.
Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę nie później niż w terminie 7 dni od daty podpisania
protokołu, o którym mowa w ust. 1. Zapłata wymaganej należności Wykonawcy zostanie uregulowana
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy numer: …………………………………………………..
Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Fakturę należy wystawić na płatnika określonego w Załączniku nr 2 do umowy (kolumna 1)
uwzględniając obszar dokonanej dostawy opisując miejsce bezpośredniej dostawy.
Fakturę wraz z podpisanym protokołem odbioru z wynikiem pozytywnym należy przekazać na adres:
Poczta Polska S.A. FAKTURY EOD ul. Bernardyńska 15 85-940 Bydgoszcz.
Skany wystawionych faktur, uwzględniając miejsce bezpośredniej dostawy, należy przesłać drogą
elektroniczną do osoby wyznaczonej do kontaktu wymienionej w Załączniku nr 2 do umowy (kolumna
4, pozycja 1), ponadto skany wszystkich wystawionych faktur należy przesłać drogą elektroniczną do
osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego wymienionej w § 12 ust. 2.
Zamawiający nie dopuszcza płatności w walutach obcych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na
osoby trzecie (w tym na podwykonawców).
Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionych faktur, w tym w szczególności
w zakresie terminu płatności.
§7
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy
liczony od dnia dokonania dostawy.
W ramach gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne
i prawne dostarczonego przedmiotu umowy i zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy
wolnego od wad w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej wadzie.

§8
Kary umowne
1. Zamawiający z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę
zastrzega sobie prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:
1) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad i braków ilościowych stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu
umowy w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia, od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie wad i braków ilościowych, o którym mowa w § 4 ust 5 pkt 1.
3) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, w wysokości 50,00 zł za
każdy dzień opóźnienia, o którym mowa w § 4 ust 5 pkt 2.
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4) za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający oprócz ustalonych kar umownych może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy
wynikającego z wystawionych przez niego faktur, na co Wykonawca wyraża zgodę, przy jednoczesnym
pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o skorzystaniu z tego prawa. Potrąceń kar umownych na
podstawie wystawionych przez Zamawiającego not obciążających dokonywać będzie jednostka
organizacyjna Zamawiającego wskazana w § 12 ust.1 umowy.
§9
Roszczenia
1. W razie zgłoszenia przez jedną ze Stron umowy roszczeń związanych z jej wykonaniem, Strony
zobowiązują się do pisemnego ustosunkowania się do tych roszczeń, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia.
2. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub udzielenia odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o którym mowa w ust. 1, druga Strona może wystąpić o rozstrzygnięcie sporu na drogę
sądową.

1.

2.

1.
2.

3.

4.

5.

§ 10
Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy
Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo
wypowiedzenia umowy w następujących przypadkach:
1
1) śmierci , likwidacji Wykonawcy,
2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
3) stwierdzenia posłużenia się podrobionymi, przerobionymi, sfałszowanymi dokumentami niezbędnymi
do zawarcia umowy,
4) nieprawidłowego, nieterminowego, niepełnego lub wadliwego realizowania przedmiotu umowy.
Wypowiedzenie umowy, odstąpienie od niej powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 11
Siła wyższa
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło w skutek 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 ostaje zwolniona ze swych 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 obowiązana 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.

§ 12
1

Zapis zostanie usunięty, w przypadku, gdy umowa nie będzie zawierana z osobą fizyczną
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1.
2.

3.

4.

5.
6.

Postanowienia końcowe
Umowę nadzoruje i realizuje: Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds.
Administracji Północ Wydział Zaopatrzenia w Poznaniu, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
Za realizację umowy ze strony Zamawiającego, a w szczególności monitorowanie należytego
wykonania umowy, naliczania kar umownych odpowiada: ……………………………….
tel.: ……………………….
e-mail: …………………………………….
Osobą do kontaktu przy odbiorze przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest ……………………..
tel.: ………………………., tel. kom. ……………………….
e-mail: ……………………
Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiada:
tel.:………………………..
e-mail:………………………………………………
Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, jak też wyznaczenie nowych nie stanowi zmiany umowy,
wymaga jednak telefonicznego lub e-mailowego powiadomienia drugiej Strony.
Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Stron dotyczące określonych w niniejszej umowie
nazw, adresów, podległości, Strona niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o tych zmianach. Zmiany
takie nie są zmianami niniejszej umowy w rozumieniu § 14 i nie wymaga formy pisemnej w formie
aneksu.

§ 13
Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo
sąd powszechny w Poznaniu.
§ 14
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem
§ 12 ust. 5 i 6 umowy.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:
Nr 1 – Formularz kalkulacji cenowej
Nr 2 – Wykaz – dane do faktur, miejsca dostaw, osoby do kontaktu, ilości
Nr 3 – Wzór protokołu odbioru
Nr 4 – Wzór protokołu reklamacyjnego

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do umowy
Formularz kalkulacji cenowej
na worek gospodarczy powszechnego użytku o wymiarze 60 x 105 cm
gęsto tkany z białej taśmy polipropylenowej o gramaturze 75 gramów, góra worka obszyta.

Lp.

1.

Przedmiot
umowy
Worek gospodarczy
powszechnego użytku
60 x 105 cm, gramatura 75 g.

Cena
jednostkowa
netto
PLN

Ilość
zamawianych
worków

Razem
wartość
netto
PLN

24 900
Podatek VAT
Wartość brutto w PLN

Wartość brutto słownie:…………………………………………………………………………………………….

………………., dn. ……………… 2018 roku

…………………………………………………

czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby umocowanej do
dokonania czynności w imieniu Wykonawcy

………………………..
pieczątka firmy

Strona 17 z 20

Nr rej. Zamawiającego: 1/PI/AAD PN/AAZ Poz/18

Załącznik nr 2 do umowy
WYKAZ – DANE DO FAKTUR, MIEJSCA DOSTAW, OSOBY DO KONTAKTU, ILOŚCI.
NIP dla wszystkich płatników – 525-000-73-13

Jednostka organizacyjna
(Płatnik – dane do faktury)

Adres gdzie należy
dostarczyć faktury

Jednostka
organizacyjna – adres
miejsca bezpośrednich
dostaw

Osoby do kontaktu
Pion Infrastruktury / PI Magazyn

Ilość
dostarczanych
worków
gospodarczych

1

2

3

4

5

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny
ds. Administracji Północ
ul. Targ Rakowy 7/8
80-940 Gdańsk

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny
ds. Administracji Południe
ul. Prokocimska 6
30-900 Kraków

Poczta Polska S.A.
FAKTURY EOD
ul. Bernardyńska 15
85-940 Bydgoszcz

Poczta Polska S.A.
FAKTURY EOD
ul. Bernardyńska 15
85-940 Bydgoszcz

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Handlowa 4
80-900 Pruszcz Gd.

300

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
Al. Włókniarzy 227
90-900 Łódź

700

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Głogowska 17
60-943 Poznań

9 000

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Prokocimska 6
30-900 Kraków

3 500

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Wacława Moritza 2
20-900 Lublin

2 100

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Towarowa 5
00-965 Warszawa

9 000

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Awicenny 21
50-900 Wrocław

300
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Załącznik nr 3 do umowy

Protokół odbioru
Przeprowadzony w dniu ………………………………..
Nazwa jednostki organizacyjnej dokonującej odbioru:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Umowa Nr …………………………………………………….. z dnia: ……………………………..
Nazwa Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Nr dokumentu dostawy …………………………….. data dostawy ………………………….
Przedmiot odbioru:
- worek gospodarczy powszechnego użytku biały 60 x 105 cm - …………………. sztuk
Zakres przeprowadzonego odbioru:
- stan opakowania ………………………………….
- oględziny zewnętrzne ……………………………………….
Sprawdzona dostawa w ………..% nie budzi zastrzeżeń* / budzi zastrzeżenia*
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Stwierdzono następujące wady / usterki:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Osoby dokonujące odbioru:
Imię i nazwisko ………………………………….

podpis ……………………………...

Imię i nazwisko ………………………………….

podpis ……………………………...

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do umowy

………………………….
(pieczęć zamawiającego)

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY NR ……..
Sporządzony w dniu ……………………….
Reklamacja dotyczy: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Umowa nr ……………………………………………….. z dnia …………………………
Opis reklamacji:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

Żądania:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
(podpis osoby składającej reklamację w imieniu Zamawiającego)
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