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Katowice, dn 15.06.2018r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA ODRĘBNEGO (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego
którego przedmiotem jest:

Dostawa gumek recepturek dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.

w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego

ZATWIERDZAM JW

ZATWIERDZAM JP

Dyrektor Operacyjny ds. Administracji
/- / Mariusz Tarnawski

Kierownik Wydziału Zakupów
/- / Krzysztof Kamiński

(podpis nieczytelny)

(podpis nieczytelny)

Nr postępowania: PI.TPZKat.2600.90.2018

ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
NIP: 525-000-73-13, REGON: 010684960 KRS: 0000334972
Postępowanie prowadzone jest przez jednostkę organizacyjną Zamawiającego:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Katowicach
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice
godziny urzędowania: od 730 do 1530, od poniedziałku do piątku,
telefon: 32 253 23 66, fax: 32 251 33 46,
http: //www.poczta-polska.pl.
Uwaga: wszelką korespondencję dotyczącą postępowania należy adresować do jednostki organizacyjnej
Zamawiającego prowadzącej postępowanie.
2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasady przewidziane w niniejszej SIWZ.
3. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
1) pod względem merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Łukasz Misiok, tel.: 32 609 49 49, 501-561-640, e-mail: lukasz.misiok@poczta-polska.pl,
Beata Stano, tel.: 32 297 85 93, e-mail: beata.stano@poczta-polska.pl,
2) pod względem proceduralnym:
Katarzyna Derlatka, tel.: 32 25 32 152, e-mail: katarzyna.derlatka@poczta-polska.pl
w godz. 800 – 1400, od poniedziałku do piątku.
4. W niniejszym postępowaniu wszelkie zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub emailem.
ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gumek recepturek dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej
S.A.
2. Kody CPV określające przedmiot zamówienia: 30192100-2 – Gumki
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w zał. nr 1 do
umowy, do punktów wskazanych w zał. nr 2 do umowy.
4. Ilości gumek recepturek dla poszczególnych jednostek organizacyjnych określa szczegółowo zał. nr 2 do
umowy .
5. Zamawiający jest zobowiązany do zamówienia towaru w pełnej ilości, określonej w zał. nr 2 do umowy.
6. Termin i sposób wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy zrealizować od daty podpisania umowy w terminie zgodnym z ofertą przy
czym nie przekraczając 15.12.2018r (zgodnie z § 3 ust 1 umowy).
7. Szczegółowe warunki dotyczące dostawy, gwarancji ujmuje zał. nr 4 do SIWZ (Projekt umowy).
8. Termin wykonania i warunki dostawy:
1) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Odbiorców wyszczególnionych w zał. nr 2 do umowy
w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu. Waga zbiorcza jednej
paczki z zawartością gumek nie może przekroczyć 20 kg, a waga poszczególnych w niej
opakowań jednostkowych nie może być większa niż 1 kg. Każda zapakowana paczka zbiorcza
powinna być zaopatrzona w etykietę z nazwą wyrobu, adresem producenta, ilością, gatunkiem,
rokiem produkcji, okresem użyteczności, okresem gwarancji.
2) Gwarancja na dostarczony asortyment winna być min. 12 miesięczna licząc od daty spisania
protokołu odbioru końcowego danej partii w magazynach Zamawiającego.
3) Wykonawca jest zobowiązany min. na 2 dni robocze przed planowaną realizacją dostawy ustalić z
odbiorcami określonymi w zał. nr 2 do umowy termin i sposób dostawy do magazynów PP S.A..
4) Osoby wymienione w zał. nr 2 do umowy winny dokonać odbioru gumek i wysłać protokół odbioru
końcowego do wykonawcy (zgodnie z zapisami § 4 ust 1 umowy). Pozytywny protokół końcowy
będzie stanowił podstawę wystawienia faktury VAT, dokonania sprzedaży (zgodnie z zapisami § 5
ust 1 umowy
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania lub zmiany wymagań technicznych
i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia w trakcie
postępowania.
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ROZDZIAŁ III. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie prawidłowo zrealizować
zamówienie, w szczególności:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –
zrealizował co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej
przedmiotem zamówienia (tj. np. gumki recepturki, artykuły kancelaryjne) o wartości brutto nie
mniejszej niż 40 000 zł. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się więcej niż jedną zrealizowaną
dostawą, oraz załączy więcej niż jedną referencję, ich wartość zostanie zsumowana i potraktowana
łącznie w celu potwierdzenia spełnienia powyższego wymogu.
2. Powyższe spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca potwierdza
w oparciu o dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 7 SIWZ.
ROZDZIAŁ IV. ZASADY SKŁADANIA OFERT
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznacznie opisaną ofertę.
2. Zamawiający żąda, aby oferta obejmowała pełny zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z opisanymi
wymogami. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Wykonawca jest
zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, które zamierza powierzyć
podwykonawcom.
7. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z ofertą:
1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do siwz.
2) oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2 do siwz.
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 3 do siwz, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, miejsca wykonania oraz z załączeniem
dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np.
referencje, protokoły odbioru, rekomendacje).
Nie dopuszcza się przedstawienia referencji innych podmiotów jako własne pomimo deklaracji tych
podmiotów o udostępnieniu wiedzy i doświadczenia.
5) oryginał pełnomocnictwa do złożenia i podpisania oferty zawierający umocowanie do złożenia i
podpisania pozostałych dokumentów składających się na ofertę, o ile w imieniu Wykonawcy
czynności tych dokonuje pełnomocnik, a w przypadku dołączenia kserokopii pełnomocnictwa musi
być ono poświadczone notarialnie.
8. Wymagania dotyczące składanych dokumentów:
1) Dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie
z zasadami reprezentacji wynikającymi z rejestru lub z wydruku ze strony internetowej CEIDG lub
przez pełnomocnika, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
2) 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 lub osoby/-ę umocowane do złożenia i podpisania oferty oraz pozostałych dokumentów
składających się na ofertę, o ile w imieniu Wykonawcy czynności tych dokonuje pełnomocnik,
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) Jeżeli w kraju miejsca 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, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
3

Nr postępowania: PI.TPZKat.2600.90.2018

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
Dokumenty nie mogą być wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
6) W sytuacji, gdy Wykonawca polega 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, zobowiązany jest w takiej sytuacji 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 niniejszego
zamówienia.
9. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) 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.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków określonych w rozdziale III ust. 1, winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców albo
wszyscy Wykonawcy wspólnie.
3) W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, należy wskazać jednego reprezentanta, do którego
będzie kierowana korespondencja.
4) W przypadku oferty składanej przez dwa i więcej podmiotów, każdy podmiot z osobna zobowiązany
jest do przedłożenia dokumentów, wystawionych indywidualnie na ten podmiot, określonych w
rozdziale IV ust. 7 pkt 3), 5). Pozostałe wymagane dokumenty podmioty te mogą złożyć wspólnie.
5) 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.
Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
c) umowę regulująca współpracę tych Wykonawców:
− w przypadku spółki cywilnej – umowę spółki,
− w przypadku konsorcjum umowę zawierającą co najmniej:
• oznaczenie stron,
• oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,
• oznaczenie czasu trwania umowy (co najmniej na czas realizacji zamówienia)
• oznaczenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
• ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
• zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz dokonywania
w niej zmian bez zgody zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań
związanych z umową o niniejsze zamówienie.
ROZDZIAŁ V. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SIWZ
1. Wykonawca ma prawo do zadawania pytań dotyczących treści SIWZ oraz warunków przedmiotu
zamówienia oraz do zgłaszania zastrzeżeń do wymagań SIWZ dyskryminujących jednego lub grupę
Wykonawców w formie określonej w niniejszej SIWZ na co najmniej 3 dni robocze przed upływem terminu
składania Ofert.
2. Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytanie Wykonawcy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania zamieszcza na stronie internetowej: http://przetargi.pocztapolska.pl/.
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.
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ROZDZIAŁ VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym,
trwałym środkiem pisarskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Wszelkie podpisy powinny być sporządzone w sposób umożliwiający ich identyfikację (np. wraz
z imienną pieczątką osoby podpisującej), w celu umożliwienia jednoznacznej identyfikacji osoby
podpisującej.
4. Wszelkie poprawki (zmiany) w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę
w sposób umożliwiający identyfikację osoby parafującej.
5. Formularz oferty winien być wypełniony wg wskazań w SIWZ.
6. 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
Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty do miejsca określonego
w rozdziale VIII. (Zamawiający zaznacza, iż oferty, które podlegały zmianie bądź wycofane nie będą
zwracane.)
7. Opakowanie oferty
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie należy zabezpieczyć
w sposób uniemożliwiający jego otwarcie bez naruszenia zabezpieczenia.
2) Opakowanie oferty powinno być zaadresowane na adres wskazany w rozdziale VIII i oznaczone
adnotacją „OFERTA w przetargu nr PI.TPZPKat.2600.90.2018 Dostawa gumek recepturek dla
jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.”, z dopiskiem: "nie otwierać przed 26.06.2018 r.
godz. 12:00".
Uwaga: W przypadku braku powyższych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania ofert przed
wyznaczonym terminem składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie
otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
ROZDZIAŁ VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty musi być podana zgodnie z wymaganiami formularza ofertowego i cenowego, w złotych
polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami
zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT). Cena oferty winna zawierać należny
podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami. Prawidłowe obliczenie podatku VAT należy do
obowiązków Wykonawcy. Cenę oferty stanowi cena brutto, zawierająca całkowity koszt wykonania
przedmiotowego zamówienia.
2. W cenę oferty muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie poniesie
Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty i prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek.
ROZDZIAŁ VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 26.06.2018 r. do godz. 11:00.
2. Oferty należy dostarczyć do SEKRETARIATU – IV piętro, pok. 433 Pionu Infrastruktury Poczty Polskiej
Spółka Akcyjna w Katowicach przy pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice.
3. Otwarcie złożonych ofert jest niejawne (bez udziału Wykonawców).
4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ IX. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. w wysokości
ROZDZIAŁ X. ANALIZA OFERT I NEGOCJACJE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawców o uzupełnienie dokumentów i/lub
do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. Brak reakcji ze strony Wykonawcy, odmowa usunięcia
błędów lub uzupełnienia braków może stanowić podstawę do wykluczenia lub odrzucenia jego oferty.
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2. W toku postępowania Zamawiający może dokonać poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i
pisarskich.
3. Złożone przez Wykonawców oferty nie są ofertami końcowymi. Zamawiający przewiduje możliwość
wieloetapowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
4. Negocjacjom mogą podlegać wszystkie warunki zamówienia, w szczególności cena.
5. W trakcie negocjacji Wykonawcy mogą zostać zobowiązani do złożenia kolejnych ofert.
6. Zamawiający dopuszcza dzielenie zamówienia między Wykonawców.
7. Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny, co oznacza, że żadna ze stron bez zgody drugiej
strony nie może ujawnić informacji handlowych związanych z negocjacjami.
8. W trakcie negocjacji Wykonawca zostanie wezwany do złożenia oferty ostatecznej, z zastrzeżeniem, iż
cena oferty ostatecznej nie może być wyższa niż cena wynegocjowana.
9. Zamawiający zastrzega, że może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający zwróci się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres.
ROZDZIAŁ XI.

ZAWARCIE UMOWY

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona jako najkorzystniejsza.
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. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie
i miejscu podpisania umowy. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani
o zakończeniu postępowania.
6. W przypadku unieważnienia postępowania wszyscy Wykonawcy zostaną poinformowani o unieważnieniu.
ROZDZIAŁ XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 0,5%
wartości umowy brutto.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej do
dnia podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie służyć będzie do pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania Umowy w okresie jej trwania.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A.
Nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 tytułem: „zabezpieczenie w przetargu nr PI.TPZKat.2600.90.2018
- dostawa gumek recepturek dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.”
6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej
1) Beneficjentem jest: "Poczta Polska Spółka Akcyjna" ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
2) gwarancje muszą zawierać zapisy gwarantujące prawo Zamawiającego do egzekwowania należności
bez zwłoki (tzn. bezwarunkowo i na pierwsze wezwanie Zamawiającego). W razie braku
wymienionych zapisów, dokumenty te powinny być uzupełnione odpowiednimi umowami Wykonawcy
z poręczycielem lub gwarantem, w których będzie zagwarantowane powyższe prawo Zamawiającego.
Oryginały wszystkich dokumentów należy złożyć w lokalizacji Zamawiającego określonej w rozdz. I
SIWZ.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy
zabezpieczenia może być dokonana jedynie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokości.
8. Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane,
2) Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
3) Pozostałe 30% z kwoty zabezpieczenia pozostaje na zaspokojenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
4) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest zwracana nie później
niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady
5) Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
6
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rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6) Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniężna zmawiający zwróci poprzez jego przesłanie
listem poleconym na adres Wykonawcy.
ROZDZIAŁ XIII. ZAKRES INFORMACJI UJAWNIANYCH PODCZAS POSTĘPOWANIA
1. Postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny. Zamawiający ujawnia następujący zakres informacji
na niżej określonych warunkach:
1) zawiadomienie o przyjęciu oferty do realizacji i zamiarze zawarcia umowy – tylko do wiadomości
Wykonawcy, którego ofertę wybrano (któremu zostanie udzielone zamówienie)
2) informacja o zakończeniu postępowania (terminie w którym zawarto umowę) – do wiadomości
wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu
3) informacja o zamknięciu postępowania albo jego części bez wyboru oferty oraz informacja o
unieważnieniu postępowania – do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu
2. Zamawiający zastrzega sobie:
1) prawo do swobodnego wyboru Oferty lub Ofert na każdym etapie postępowania
2) prawo do zamknięcia postępowania albo jego części bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert
bez podania przyczyn,
3) prawo do unieważnienia całości postępowania lub części, jeżeli:
a) nie wpłynęła żadna ważna oferta,
b) wystąpiły okoliczności, w których udzielenie zamówienia nie leży w interesie Poczty Polskiej,
c) nie ma możliwości finansowania zamówienia, w szczególności najkorzystniejsza oferta
przewyższa kwotę przeznaczoną na zakup i nie przyznano dodatkowych środków finansowych,
d) postępowanie o zamówienie doprowadziłoby do zawarcia umowy dotkniętej nieważnością w
całości lub części,
4) że 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,
ROZDZIAŁ XIV. KLAUZULA RODO*
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr PI.TPZKat.2600.90.2018
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

ROZDZIAŁ XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego.
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 do siwz – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do siwz – oświadczenie
Załącznik nr 3 do siwz – wykaz dostaw
Załącznik nr 4 do siwz – projekt umowy z załącznikami,
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Załącznik nr 1 do siwz
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy

……………………………………………............…………….

Adres firmy

……………………………………………............…………….

Adres korespondencyjny

……………………………………………............…………….

NIP

……………………………………………............…………….

REGON

……………………………………………............…………….

Nr tel. (kontaktowego)

……………………………………………............…………….

e-mail (warunek konieczny) ……………………………………………............…………….
W związku z ogłoszonym postępowaniem na:
Dostawę gumek recepturek dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.
I.

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

Ilość w kg

Cena netto
za 1 kg

Wartość oferty
netto

Stawka
VAT

Wartość oferty
brutto

38 665

wartość netto ……………………… zł
słownie ……………………….………………………………………………………………………….…. zł
stawka podatku VAT …… %. kwota podatku VAT ……………………………………….. zł
wartość brutto ……………………….. zł
słownie …………………………………………………………………………………………………….… zł
oraz deklarujemy, że w ciągu ………. tygodni dostarczymy do zamawiającego gumki recepturki, licząc
od daty podpisania umowy (warunek konieczny).

II.

Oświadczamy, że:
1. powyższe ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy.
2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, tj. przez 60 dni.
3. akceptujemy termin realizacji ……………………
4. zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do SIWZ zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje
potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
5. wzór umowy, stanowiący załącznik nr … do SIWZ, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

III.

Informujemy, że:
1. Dokumenty, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania (informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji): …………………………………………………………………………..…………………………
9
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1

1

2. jesteśmy / nie jesteśmy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
3. przy

realizacji

przedmiotu

zamówienia

firma

będzie1/

nie

będzie1

korzystała

z podwykonawców: ……………………………………………………………………………………………..
Część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy: ……...……………….…………………
stanowi …. % całości zakresu zamówienia.
Za prace wykonane przez podwykonawców ponosimy pełną odpowiedzialność.

IV.

Zobowiązujemy się do:
1. powstrzymania się od czynów nieuczciwej konkurencji,
2. przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego, na zasadach określonych w ustawie z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z
późn. zmianami).

V.

Oświadczamy, że
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia
5. odnośnie posiadanej wiedzy i doświadczenia polegamy1/nie polegamy1 na zasobach innych
podmiotów. Podmioty te będą brały1/nie będą brały1 udział(u) w realizacji części zamówienia.
6. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia odrębnego w niniejszym postępowaniu.1
7. nasza oferta składa się z ___ zapisanych stron.

1

8. Integralną częścią niniejszej oferty są dokumenty i oświadczenia:
1) .....................................................................................
2) .....................................................................................
3) .....................................................................................
4) .....................................................................................
5) .....................................................................................
6) .....................................................................................
niepotrzebne skreślić

Uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

..................................................................................................
(podpis, pieczęć)
Data: ..........-..........-2018 r.
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Załącznik nr 2 do siwz
......................................................
(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego przez POCZTA
POLSKA S.A. Pion Infrastruktury, Wydział Zakupów w Katowicach, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 w
trybie przetargu odrębnego nieograniczonego na dostawę gumek recepturek dla jednostek organizacyjnych
Poczty Polskiej S.A.
Oświadczamy, że:
1) nie wszczęto wobec Firmy, którą reprezentujemy, postępowania upadłościowego, nie jest postawiona w
stan likwidacji i nie ogłoszono jej upadłości;
2) w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła Poczcie
Polskiej S.A. szkody;
3) Firma, którą reprezentujemy nie pozostaje z Pocztą Polską S.A. w sporze,
4) Firma, którą reprezentujemy nie znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej wykonanie
zamówienia,
5) w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania Firma, którą reprezentujemy nie zrealizowała nienależycie
umowy zawartej z Pocztą Polską S.A i nie wyrządziła szkody Poczcie Polskiej S.A.

Uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

..................................................................................................
(podpis, pieczęć)
Data: ..........-..........-2018 r.
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Załącznik nr 3 do siwz

......................................................
(pieczątka Wykonawcy)
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego przez POCZTA
POLSKA S.A. Pion Infrastruktury, Wydział Zakupów w Katowicach, pl. Oddziałów Młodzieży
Powstańczej 7 w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego na dostawę gumek recepturek dla
jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.
Oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizowaliśmy
następujące dostawy:

Odbiorca zamówienia

1

Wartość
zamówienia
(brutto)

Przedmiot
zamówienia
(dostawa)

2

3

Czas realizacji
Początek
(miesiąc/rok)

Koniec
(miesiąc/rok)

4

5

W załączeniu przedstawiamy dowody potwierdzające, że dostawy wymienione w tabeli zostały wykonane
z należytą starannością (np. referencje, rekomendacje).

Uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

..................................................................................................
(podpis, pieczęć)
Data: ..........-..........-2018 r.
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