Warszawa, dnia ………………… 2018 roku
ZATWIERDZAM:

..............................................
…………………
(Dyrektor JP)

ZATWIERDZAM:

..........................

........................................
(Dyrektor JW)

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, w oparciu o wewnętrzne przepisy
Poczty Polskiej S.A., na:
Wykonanie remontu pomieszczeń Sekcji Opakowań Zbiorczych na terenie WER Warszawa,
ul. Łączyny 8, 00-900 Warszawa
1. Informacje o Zamawiającym:
1) Zamawiający: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa;
2) postępowanie prowadzone jest przez jednostkę organizacyjną Zamawiającego Poczta Polska
S.A., Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Warszawie,
ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa;
3) adres do korespondencji: ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa;
4) adres e-mail Zamawiającego: ri.sekretariat.warszawa@warszawa.poczta-polska.pl
5) numer telefonu: 22 505-30-15;
6) strona internetowa: www.poczta-polska.pl;
7) postępowanie o zamówienie odrębne, prowadzone jest w trybie przetargu odrębnego
nieograniczonego.
2. Negocjacje z Wykonawcami:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi
Wykonawcami, którzy złożyli oferty, na każdym etapie przedmiotowego postępowania.
2) Negocjacjom podlegać mogą wszystkie warunki zamówienia. Na negocjacjach zostaną
ustalone ostateczne warunki umowy.
3) W trakcie negocjacji, Wykonawcy zobowiązani zostaną do złożenia ofert ostatecznych.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych budowlanych pomieszczeń
Sekcji Opakowań Zbiorczych na terenie WER Warszawa, ul. Łączyny 8, 00-900
Warszawa
2) Szczegółowy opis robót zawiera: przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
3) Roboty będą wykonywane w użytkowanym obiekcie.
4. Oferty częściowe, oferty wariantowe:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych,
dopuszczających odmienny, niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania
zamówienia;
2) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie danych Podwykonawcy oraz
części zamówienia, której wykonanie powierzy temu Podwykonawcy.
5. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany przez Zamawiającego czas realizacji przedmiotowego zamówienia – nie dłuższy niż
4 tygodnie od daty wprowadzenia na budowę.
6. Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zgłaszanie uwag przez Wykonawców:
1) Wykonawcy mają prawo zadawania pytań dotyczących SIWZ oraz warunków i przedmiotu
zamówienia. Termin zadawania pytań upływa na 3 dni przed terminem składania ofert.
Zamawiający może zdecydować, czy udzieli odpowiedzi na pytania, które wpłynęły
po terminie;
2) Wykonawcom przysługuje przed złożeniem ofert, prawo zgłaszania zastrzeżeń
do postanowień SIWZ, dyskryminujących jednego lub grupę Wykonawców.

7. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi nie mniej niż 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
8. Modyfikacja SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji SIWZ na każdym etapie postępowania.
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) 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;
2) pełnomocnictwa osób reprezentujących Wykonawcę, między innymi podpisujących ofertę,
o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów;
3) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ;
4) wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę w zakresie porównywalnym
z przedmiotem zamówienia – co najmniej dwóch - wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ.
Wartość brutto każdej wykazanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 10.000,00 zł;
5) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej kierownika budowy/robót
oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów
Budownictwa;
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców na każdym etapie postępowania
do uzupełnienia dokumentów i / lub złożenia wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.
10. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszej SIWZ oraz załącznikami do niej;
2) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
3) ofertę należy złożyć zgodnie z treścią druku Formularz ofertowy, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;
4) ofertę należy złożyć na piśmie – pod rygorem jej nieważności;
5) oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski
i podpisane przez Wykonawcę. W przypadku rozbieżności w tłumaczeniu za wiążącą uznaje
się wersję polskojęzyczną;
6) 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, a
dokumenty wyszczególnione w pkt 9 ppkt 1 SIWZ muszą być złożone przez każdy podmiot
oddzielnie. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
zamówienie korespondencja kierowana będzie do pełnomocnika;
7) dokumenty wyszczególnione w pkt 9 ppkt 1, ppkt 4 - w zakresie dokumentów
potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone, ppkt 5 – dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub
kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - osobę uprawnioną
do reprezentacji. Dokument wskazany w pkt 9 ppkt 1 może być złożony również w postaci
samodzielnie pobranego przez Wykonawcę wydruku z właściwej strony internetowej.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza. Pozostałe dokumenty składane są w oryginale;
8) wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być dokonane w sposób nie budzący
wątpliwości, poprzez przekreślenie treści podlegającej poprawie w sposób umożliwiający
odczytanie poprawianej treści oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę;
9) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz
złożeniem oświadczeń i dokumentów, wchodzących w skład oferty;
10) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ);
11) ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie,
zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści i zapewniającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert oraz opisać w poniższy sposób:

firma i siedziba Wykonawcy
nr tel. i faxu
POCZTA POLSKA S.A.
Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Warszawie
Dział Inwestycji i Remontów
ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa – pokój nr 615 (sekretariat), VI piętro
oferta na:
„Wykonanie remontu pomieszczeń Sekcji Opakowań Zbiorczych na terenie WER Warszawa,
ul. Łączyny 8, 00-900 Warszawa ”
12) 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 takich samych wymagań, jak złożenie pierwotnej oferty. Dodatkowo na kopercie
Wykonawca musi umieścić napis „ZMIANA OFERTY” względnie „WYCOFANIE OFERTY”.
13) Wykonawca wyliczy cenę oferty na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego danych
w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do niej. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie
obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena
ofertowa musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę
ofertową Wykonawca wyliczy w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie
otrzymanych przedmiarów robót. Tak uzyskaną wartość netto zamówienia należy przenieść
do Formularza ofertowego oraz powiększyć o wartość obowiązującego podatku VAT.
14) w przypadku pomyłek w obliczaniu ceny, Zamawiający za podstawę przyjmie ilość jednostek
miary i wskazaną przez Wykonawcę cenę jednostkową.
11. Wadium:
Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawców wniesienia wadium.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
5,00 % ceny ostatecznej (brutto) ustalonej w trakcie negocjacji / ofercie ostatecznej,
najpóźniej w dniu podpisania umowy;
2) zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy;
3) zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy,
według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank Pocztowy S.A. 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025, wpisując w polu
tytułem: PI Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Warszawie Dział Inwestycji i Remontów,
przetarg nr ……………….……../ZP, zabezpieczenie należytego wykonania umowy –
Wykonanie remontu pomieszczeń Sekcji Opakowań Zbiorczych na terenie WER
Warszawa, ul. Łączyny 8, 00-900 Warszawa;
5) gwarancje należy wystawić na rzecz POCZTA POLSKA S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa;
6) w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej, niż
pieniężna, oryginały dokumentów (o wartości całego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, tj. 5 % wartości ceny ofertowej brutto oraz o ważności obejmującej cały okres
wykonania umowy), z uwzględnieniem zapisów ppkt 7 i 8 muszą być zdeponowane
u Zamawiającego, przed podpisaniem umowy;
7) w terminie 30 dni od dnia wykonanego zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane, zostanie zwrócone 70% wartości wniesionego zabezpieczenia.
Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30% służąca do pokrycia roszczeń, z tytułu rękojmi za
wady wykonanych robót zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za
wady;
8) wnoszona gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa musi mieć charakter samoistny,
nieodwołalny, bezwarunkowy oraz płatny na pierwsze żądanie.
13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje ogólne Zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej www.poczta-polska.pl. Informacje dotyczące danego
Wykonawcy Zamawiający przekazuje faxem lub mailem. Oświadczenia, wnioski,

zawiadomienia i informacje Wykonawca przekazuje faxem lub mailem, a na żądanie
Zamawiającego również w formie pisemnej.
2) osobami uprawnionymi do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w sprawach przedmiotu zamówienia - Ryszard Zawisza, tel. 22 505-33-89.
b) w sprawach dokumentacji przetargowej – Ewa Kozakiewicz, tel. 22 505-30-58.
14. Miejsce i termin składania ofert:
1) oferty należy składać w: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny
ds. Nieruchomości w Warszawie, ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa, pok. nr 615
(sekretariat), VI piętro, w terminie do dnia 10 lipca 2018 roku, do godz. 14.00.
2) Zamawiający otwarcia ofert dokona bez udziału Wykonawców, gdyż przedmiotowe
postępowanie prowadzone jest w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 23.04.1964 r.
kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz w oparciu o wewnętrzne
przepisy Poczty Polskiej S.A.
15. Wybór Wykonawcy.
Po zakończeniu procedury Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, któremu przekaże umowę
do podpisu. Pozostałym Wykonawcom zostanie przekazana informacja o zakończeniu
postępowania.
16. Jawność postępowania:
1) postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny;
2) Wykonawcom oraz podmiotom trzecim, nie są udostępniane jakiekolwiek dokumenty
wewnętrzne Poczty Polskiej S.A., związane z niniejszym postępowaniem;
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości postępowania albo części
postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyny.
17. Formalności, jakie należy dopełnić, przed zawarciem umowy:
1) realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie przyjęta
przez Zamawiającego;
2) przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
a) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z
zapisami pkt 12 niniejszej SIWZ,
b) polisę ubezpieczeniową OC na kwotę nie mniejszą niż wartość kosztorysowa robót,
c) w przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę podmiotów występujących wspólnie
– Wykonawcy muszą dostarczyć umowę regulującą ich współpracę w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu lub notariusza (jeżeli uprawnienie do podpisania
oferty nie wynika z załączonych do oferty dokumentów).
18. Warunki udzielenia zamówienia:
1) jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu w niniejszym postępowaniu jest
zawarcie umowy. Żadna informacja i deklaracja ze strony Poczty Polskiej S.A. przekazana na
etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do
zawarcia umowy,
2) projekt umowy zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

Załączniki do SIWZ
1. Przedmiar robót.
2. Formularz ofertowy.
3. Wykaz wykonanych robót.
4. Projekt umowy.

SIWZ sporządził: Ryszard Zawisza
SIWZ uzgodniono:
Radca Prawny

………………………………………………………………………………………….
(postanowienia zawarte w SIWZ nie budzą wątpliwości formalno prawnych
oraz zabezpieczają interesy Poczty Polskiej S.A.)
Przewodniczący Komisji ………………………………………………………………………………... ...
(potwierdzenie zgodności SIWZ z przepisami Regulaminu)

Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Formularz

ofertowy

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

Adres do korespondencji

Adres zamieszkania Wykonawcy
(dotyczy osób fizycznych)
Osoba upoważniona do kontaktu
i negocjacji, w tym podpisywania
formularza (-y) ofertowego (-ych)
po negocjacjach
Telefon / Faks

Adres e-mail:

NIP
REGON
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego na:
Wykonanie remontu pomieszczeń Sekcji Opakowań Zbiorczych na terenie WER Warszawa,
ul. Łączyny 8, 00-900 Warszawa,
prowadzonym przez Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w
Warszawie, Dział Inwestycji i Remontów;
adres do korespondencji: ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa:
1. Zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia, zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferujemy wykonanie zakresu robót na kwotę netto: ............................................. zł
(słownie złotych: ...............................................................................................................................),
powiększoną o należny podatek VAT 23%,
co daje kwotę brutto: ................................................ zł
(słownie złotych: ................................................................................................................................).

3. Oświadczamy, iż powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu
realizacji umowy.
4. Zamówienie zrealizujemy w terminie …….. tygodni (nie dłuższym niż 4 tygodnie) od daty
wprowadzenia na budowę.
5. Zobowiązujemy się do udzielenia …….. miesięcznej gwarancji (nie mniej niż 36 miesięcy)
na roboty remontowo - budowlane i ......... miesięcznej rękojmi za wady (nie mniej niż 60
miesięcy), od daty końcowego odbioru robót.
6. Termin związania niniejszą ofertą wynosi …..…… dni (nie mniej niż 60 dni).
7. Oświadczamy, że wykonamy pełen zakres robót własnymi siłami / przy udziale Podwykonawców*
W przypadku zlecenia części zakresu robót podwykonawcom należy wypełnić tabelę poniżej.
Planuję (-emy) zlecić podwykonawcom wykonanie następujących prac:
Zakres zleconych robót
( należy określić nazwę kosztorysu
ofertowego, dział i pozycje, w których
zawarto roboty wykonywane przez
podwykonawcę)

Dane Podwykonawcy
(nazwa, adres, siedziba)

Lp.

Wartość netto
zleconych robót

1.

2.

3.

8. Zobowiązujemy się do:
-

powstrzymania się od czynów nieuczciwej konkurencji,

-

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 późniejszymi zmianami).

9. Oświadczamy, że Wykonawcy znane są przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej i karnej za
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, a także za dokonywanie czynów nieuczciwej konkurencji.
10. Oświadczamy (dot. Wykonawców oraz Pełnomocnika, o ile będzie posiadał pełnomocnictwo
wystawione przez Wykonawców;

w

przypadku

gdy

Pełnomocnik

nie będzie

posiadał

pełnomocnictwa – należy sporządzić dodatkowe oświadczenie), że:
-

nie wszczęto wobec Firmy, którą reprezentujemy postępowania upadłościowego, nie jest ona
postawiona w stan likwidacji i nie ogłoszono jej upadłości,

-

w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła
Poczcie Polskiej S. A. szkody,

-

Firma, którą reprezentujemy nie pozostaje z Pocztą Polską S.A. w sporze,

-

Firma, która reprezentujemy nie znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej
wykonanie zamówienia,

-

w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania Firma, która reprezentujemy nie zrealizowała
nienależycie umowy zawartej z Pocztą Polską S.A., nie wyrządzając szkody Poczcie
Polskiej S.A.

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy z Zamawiającym na warunkach w niej określonych/ ustalonych w trakcie negocjacji.
12. Ofertę wraz z dołączonymi do niej dokumentami lub oświadczeniami składamy na ..............
stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ............... do nr ............... .
* niepotrzebne skreślić

Załączniki:
1. .............................................................................................................................. str. .................
2. .............................................................................................................................. str. .................
3. .............................................................................................................................. str. .................
4. .............................................................................................................................. str. .................
5. .............................................................................................................................. str. .................
6. .............................................................................................................................. str. .................
7. .............................................................................................................................. str. .................
.................................................dnia ……...................................... 2018 r.
(miejscowość)
............................................
(podpis
osoby
uprawnionej)

Załącznik nr 3 do SIWZ
…………………………………
(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz wykonanych robót budowlanych
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie odrębne prowadzone w trybie przetargu odrębnego
nieograniczonego na:
Wykonanie remontu pomieszczeń Sekcji Opakowań Zbiorczych na terenie WER Warszawa,
ul. Łączyny 8, 00-900 Warszawa
na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w SIWZ oświadczamy, że reprezentowana
przez nas Firma zrealizowała w ciągu ostatnich pięciu lat następujące prace:
Nazwa zamówienia/
nazwa i adres
Zamawiającego

Wartość
zamówienia
(brutto)

1

2

Przedmiot
zamówienia
i miejsce realizacji
(roboty budowlane)
3

Daty wykonania
Początek
4

Koniec
5

Uwaga: Proszę załączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione w tabeli roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone.
……………………. dn. ………………………

……………………………………………...
/podpis osoby uprawnionej/

