Nr rej. Zamawiającego: PI.TPZPoz.2600.055.2018

Poznań, dnia 09.07.2018 r.
ZATWIERDZAM:

KIEROWNIK WYDZAŁU
ZAOPATRZENIA

KIEROWNIK
WYDZIAŁU ZAKUPÓW w POZNANIU

/-/ Barbara Pietrzak

/-/ Marcin Nowak

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA ODRĘBNEGO

Przedmiotem Zamówienia Odrębnego jest:
„ Do s t aw a h e rb at y i c u k ru d o m ag az yn ó w Po cz t y Po ls k ie j S . A. ”

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

Nr rej. Zamawiającego: PI.TPZPoz.2600.055.2018

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 przez:
„Poczta Polska S.A.”
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
będące jednostką organizacyjną Poczty Polskiej S. A.
e-mail: poznan.przetargi@poczta-polska.pl
adres strony internetowej: www.poczta-polska.pl
00
00
godziny urzędowania 8 – 15 (od poniedziałku do piątku)
Uwaga: wszelką korespondencję dotyczącą postępowania należy adresować do jednostki organizacyjnej
Zamawiającego prowadzącej postępowanie.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzone jest na zasadach określonych w SIWZ.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny.

Rozdział II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa herbaty czarnej ekspresowej oraz cukru spożywczego białego do
jednostek organizacyjnych Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, a okres jego
przydatności do spożycia nie może być krótszy niż 24 miesiące liczone od daty sprzedaży;
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne i niezależne od siebie części:
Część nr 1 –

Dostawa cukru spożywczego:
− białego,
− o granulacji drobnej,
− pakowanego w torebkach - 1 kg. Sposób pakowania - po 10 kg w zgrzewce
ułożone na palecie,
− samochodem wyposażonym w windę.
− w ilości 60 700 opakowań (kg).

Część nr 2 –

Dostawa herbaty czarnej ekspresowej:
− w saszetkach (minimum 1,4 g każda),
− bez sznurka,
− pakowana po 100 saszetek w 1 opakowaniu,
− opakowanie zbiorcze, ułożone na palecie (maksymalna wysokość palety 1,8 m),
− samochodem wyposażonym w windę,
− w ilości 60 610 opakowań.

2. Wykaz miejsc dostaw zawarty jest w Załączniku nr 1 do projektu umowy.
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3. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz podstawy i warunki płatności zostały zawarte
w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
4. Termin obowiązywania umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2018 r.
Wstępny termin dostaw: 20-30.08.2018 r.
5. Podstawy i warunki płatności zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3
do SIWZ.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania lub zmiany wymagań technicznych i jakościowych
dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia w trakcie postępowania.

Rozdział III.

WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie prawidłowo zrealizować
zamówienie, w szczególności posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.: wykażą się zrealizowaniem co najmniej 2
dostaw artykułów spożywczych na łączną kwotę nie mniejszą niż:
a) 25 000,00 zł brutto dla części nr 1,
b) 25 000,00 zł brutto dla części nr 2,
2.

Powyższe spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca potwierdza w
oparciu o dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ.

Rozdział IV. ZASADY SKŁADANIA OFERT
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznacznie opisaną ofertę.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 (dwa)
zamówienia częściowe:
a) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub na całość przedmiotu zamówienia.
b) Każde z zamówień częściowych będzie oceniane odrębnie.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:
Ofertę należy złożyć w oparciu o Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ,
wraz z następującymi dokumentami:
1) 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;
2) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników: pełnomocnictwo do złożenia i podpisania
oferty. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y
umocowane do wykonywania określonej czynności.
3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
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załączeniem dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
– wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Uwaga:
Zamawiający wyjaśnia, iż poprzez przedstawienie w „Wykazie”, wykonanych głównych dostaw
odpowiadających rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, rozumie co najmniej
2 dostawy artykułów spożywczych na łączną kwotę nie mniejszą niż:
−

25 000,00 zł brutto dla części nr 1,

−

25 000,00 zł brutto dla części nr 2.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca zobowiązany jest:
−

do złożenia wykazu zawierającego co najmniej 4 dostawy artykułów spożywczych o łącznej
wartości odpowiadającej sumie wartości minimalnych wykonanych dostaw dla poszczególnych
części,

−

bądź do złożenia osobnych wykazów dla poszczególnych części, z zastrzeżeniem iż wykazane
dostawy w poszczególnych wykazach nie mogą być jednakowe.

Określenie podmiotów dostaw następuje przez podanie ich nazw i adresów w sposób umożliwiający ich
identyfikację.
Zamawiający wyjaśnia, iż dokonując oceny wykonanych dostaw podanych w wykazie uzna wyłącznie te,
które będą zawierały dowody, że dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.
Dowodami tymi są poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych
lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
4) umowę spółki cywilnej w celu ustalenia sposobu reprezentacji - w przypadku, gdy Wykonawcą jest spółka
cywilna.
6. Wymagania dotyczące składanych dokumentów:
1) 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.
2) 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 i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. 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,
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c) dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 1) SIWZ złożone przez każdy podmiot oddzielnie,
d) pozostałe dokumenty złożone co najmniej przez jeden z podmiotów wchodzących w skład podmiotów
występujących wspólnie.
7. Opis sposobu przygotowania oferty
1)

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca.

2)

Poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

3)

Formularz ofertowy ma być wypełniony przez Wykonawcę wg wskazań określonych w SIWZ.

4)

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 8 ppkt. 1.
Zmianę oferty bądź jej wycofanie należy oznaczyć adnotacją:
„ZMIANA/WYCOFANIE (odpowiednio) OFERTY – PI.TPZPoz.2600.055.2018 „Dostawa herbaty
i cukru do magazynów Poczty Polskiej S.A.” z dopiskiem: "nie otwierać przed 19.07.2018 r.
godz. 11:00"
UWAGA: Oferty, które podlegały zmianie bądź wycofane nie będą zwracane.

5)

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 8 ppkt 1 i oznaczone
adnotacją „OFERTA – PI.TPZPoz.2600.055.2018 „Dostawa herbaty i cukru do magazynów
Poczty Polskiej S.A.”, z dopiskiem: "nie otwierać przed 19.07.2018 r. godz. 11:00".
8. Termin i miejsce składania ofert
1) Ofertę należy złożyć do dnia 19.07.2018 roku do godz. 10:45 na adres:
„Poczta Polska Spółka Akcyjna”
Pion Infrastruktury
Wydział Zakupów w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
I piętro pok. nr 115 SEKRETARIAT
2) Otwarcie złożonych ofert jest niejawne.
3) Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

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.
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3. Cena ofertowa winna obejmować całość nakładów związanych z wykonaniem zamówienia. Cena ofertowa
musi uwzględniać podatek VAT.
4. 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.
5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

Rozdział VI. OPIS SPOSOBU KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
pisemnie lub pocztą elektroniczną.
2. Adres do korespondencji:
„Poczta Polska S.A.”
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
3. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Magdalena Kaseja
e-mail: poznan.przetargi@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 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.
3)

Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.

4) 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.
5) Odpowiedzi na pytania oraz zmiany treści SIWZ zamieszcza się na stronie internetowej, na której był
zamieszczony SIWZ.
6) Pytania dotyczące treści SIWZ powinny być składane na adres:
„Poczta Polska S. A.” Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu, ul. Głogowska 17, 60-943
Poznań lub elektronicznie na adres: poznan.przetargi@poczta-polska.pl
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Rozdział VIII. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział IX. ANALIZA OFERT I NEGOCJACJE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca może zostać poproszony do usunięcia błędów lub uzupełnienia braków w ofercie.
2. Złożone przez Wykonawców oferty nie są ofertami końcowymi. Zamawiający przewiduje możliwość
wieloetapowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
3. Negocjacjom mogą podlegać wszystkie warunki zamówienia, w szczególności cena.
4. W trakcie negocjacji Wykonawcy mogą zostać zobowiązani do złożenia kolejnych ofert.
5. Zamawiający dopuszcza dzielenie zamówienia między Wykonawców.
6. Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny, co oznacza, że żadna ze stron bez zgody drugiej strony
nie może ujawnić informacji handlowych związanych z negocjacjami.
7. W trakcie negocjacji Wykonawca zostanie wezwany do złożenia oferty ostatecznej, z zastrzeżeniem,
iż cena oferty ostatecznej nie może być wyższa niż cena wynegocjowana.

Rozdział X.

ZAWARCIE UMOWY

1. Potwierdzeniem przyjęcia oferty Wykonawcy i dokonania zakupu jest zawarcie przez Strony umowy.
2. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień SIWZ, oferty Wykonawcy
oraz ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji między Stronami.
3. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
4. 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.
5. W przypadku unieważnienia postępowania wszyscy Wykonawcy zostaną poinformowani o unieważnieniu.

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

Rozdział XII. INNE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający zastrzega sobie:
1) prawo do zamknięcia postępowania albo jego części bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert bez
podania przyczyn,
2) prawo do unieważnienia całości postępowania lub części, jeżeli: nie wpłynęła żadna ważna oferta,
wystąpiły okoliczności, w których udzielenie zamówienia nie leży w interesie Poczty Polskiej, nie ma
możliwości finansowania zamówienia, w szczególności najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę
przeznaczoną na zakup i nie przyznano dodatkowych środków finansowych, postępowanie o zamówienie
doprowadziłoby do zawarcia umowy dotkniętej nieważnością w całości lub części,
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3) 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,
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. W prowadzonym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 lub art. 14 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”, Zamawiający
informuje, że:
1) administratorem

danych

osobowych

wskazanych

we

wszelkich

dokumentach

przekazanych

Zamawiającemu lub w korespondencji kierowanej do Zamawiającego w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa, adres e-mail: zespolpelnomocnika@poczta-polska.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Poczcie Polskiej S.A. jest Inspektor ochrony danych Poczta
Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: zespolpelnomocnika@pocztapolska.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia nr PI.TPZPoz.2600.046.2018,
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub okres niezbędny do realizacji umowy, a także
przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, w zależności co nastąpi później’.
5) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
6) osoby, których dane dotyczą posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich 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, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
−

prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO,

−

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych

7) osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
8) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
9) podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w postępowaniu oraz do zawarcia i
wykonywania umowy.

Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy – WZÓR
Załącznik Nr 2 – Wykaz dostaw – WZÓR
Załącznik Nr 3 – Projekt umowy wraz z załącznikami
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......................................................

Załącznik Nr 1 do SIWZ

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy

……………………………………………............…………….

Adres firmy

……………………………………………............…………….

Adres korespondencyjny

……………………………………………............…………….

NIP

……………………………………………............…………….

REGON

……………………………………………............…………….

Nr tel. (kontaktowego)

……………………………………………............…………….

e-mail (warunek konieczny)

……………………………………………............…………….

W związku z ogłoszonym postępowaniem n a
Dostawę herbaty i cukru do magazynów 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:

Część nr 1
LP.

1

Asortyment

2

Jednostka
miary

Ilość

3

4

kg

60 700

Cena
jednostkowa
netto

Wartość netto

w PLN

[iloczyn kolumn
4 i 5]
w PLN

5

6

Wartość podatku
VAT
[obliczony od wartości
z kolumny 6]
w PLN
7

Cukier spożywczy:

1.

−
biały,
−
granulacja drobna,
−
pakowany w torebkach - 1 kg.
Sposób pakowania - po 10 kg w
zgrzewce ułożone na palecie.
Dostawa samochodem
wyposażonym w windę.

Cena ofertowa brutto
[suma z kolumny 6 i 7]
Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………..………………………………………………………/100
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Część nr 2

LP.

Asortyment

1

2

Jednostka
miary

Ilość

3

4

opak.

60 610

Cena
jednostkowa
netto

Wartość netto

w PLN

[iloczyn kolumn
4 i 5]
w PLN

5

6

Wartość podatku
VAT
[obliczony od
wartości z kolumny
6]
w PLN
7

Herbata czarna ekspresowa:
−
−
−

1.

−

−

w saszetkach (minimum 1,4 g
każda)
bez sznurka
pakowana po 100 saszetek w
1 opakowaniu
opakowanie zbiorcze,
ułożone na palecie
(maksymalna wysokość
palety 1,8 m)
dostawa samochodem
wyposażonym w windę

Cena ofertowa brutto
[suma z kolumny 6 i 7]
Słownie cena ofertowa brutto: ……………………………………………....………………………………………………………/100

I.

Oświadczamy, że:
jesteśmy
nie jesteśmy
czynnym podatnikiem podatku VAT (zaznaczyć właściwe znakiem „x”)

II.

Oświadczamy, że:
1. nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego, nie jesteśmy postawieni w stan likwidacji,
2. 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,
3. złożona oferta jest wiążąca przez okres 60 dni kalendarzowych liczonych od upływu terminu składania
ofert.
1

4. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
2

zamówienia w niniejszym postępowaniu .
Podpis
(osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....................................................................................
(pieczątka imienna)
1

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).
2
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia
np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Przedmiot zamówienia:
Dostawa herbaty i cukru do magazynów Poczty Polskiej S.A.

Nazwa Wykonawcy: ...........................................................................................................
Siedziba Wykonawcy: ..........................................................................................................

Wykaz wykonanych oraz w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane

Data wykonania
Lp.

1

Główne dostawy

Wartość brutto

2

Podmiot
Rozpoczęcie
(miesiąc/rok)

zakończenie
(miesiąc/rok)

4

5

3

6

W załączeniu przedkładamy dowody potwierdzające, że dostawy te wykonane zostały należycie.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie
zostały wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Uwaga: zgodnie z Rozdziałem IV pkt 5 ppkt 3) SIWZ w wykazie należy przedstawić co najmniej 2 dostawy
artykułów spożywczych na łączną kwotę nie mniejszą niż:
−

25 000,00 zł brutto dla części nr 1,

−

25 000,00 zł brutto dla części nr 2.

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

...................................................
pieczątka firmy
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Załącznik Nr 3 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, NIP: 525-000-73-13, Regon: 010684960, kapitał
zakładowy: 774 140 000 zł - w całości wpłacony, reprezentowana przez:
1. ……………………………………………………… - działającego na podstawie pełnomocnictwa
nr …….. z dnia ……….
2. …………………………………………………….. - działającego na podstawie pełnomocnictwa
nr …….. z dnia ……….
na rzecz Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ
w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk, który jest jednostką organizacyjną Poczty
Polskiej, zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
................................................., z siedzibą w............................... przy ulicy.............................., 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. ……………………………………………………… - działającego na podstawie pełnomocnictwa nr
…….. z dnia ……….
2. …………………………………………………….. - działającego na podstawie pełnomocnictwa nr
…….. z dnia ……….
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
(imię i nazwisko) ......................... zamieszkałym/ą w .................... przy ulicy............................., kod pocztowy
...-......, przedsiębiorcą działającym pod firmą ................................ z siedzibą w ....................... przy ulicy
.............., kod pocztowy ...-......., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: ………, Regon: …………., PESEL: ………, zwanym w treści umowy
„Wykonawcą”,
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
Przedmiotem umowy jest dostawa do jednostek organizacyjnych Zamawiającego (magazynów) wskazanych
w Załączniku nr 1 do umowy, poniższych artykułów zwanych dalej asortymentem, w następujących
ilościach docelowych:
3
Część 1 – cukier spożywczy biały w opakowaniach 1 kg w ilości 60 700 opakowań,
4
Część 2 – herbata czarna ekspresowa w ilości 60 610 opakowań.

3
4

Zapis zostanie usunięty gdy umowa będzie dotyczyła tylko części 1
Zapis zostanie usunięty gdy umowa będzie dotyczyła tylko części 2
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1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

§2
Warunki realizacji dostaw, reklamacji
Przedmiot umowy należy dostarczyć do jednostek organizacyjnych Zamawiającego (magazynów)
określonych w Załączniku nr 1do umowy, we wstępnie określonym terminie dostawy, to jest od 20 do 30
sierpnia 2018 roku.
Strony przyjmują za dni pracy magazynów dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do
14°° z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawa przedmiotu umowy powinna być realizowana zgodnie z opisem przedmiotu umowy
określonym w Załączniku nr 2 do umowy.
Wykonawca poinformuje, telefonicznie lub e-mailem, z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem
o ostatecznym terminie dostaw, na adres poczty elektronicznej wskazany w § 12 ust. 2 umowy.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w magazynach Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od
daty dostawy asortymentu. Dokonanie odbioru będzie potwierdzone podpisanym przez przedstawiciela
Zamawiającego protokołem odbioru (Załącznik nr 3 do umowy), którego kopia zostanie przekazana do
Wykonawcy na adres e-mail podany w § 12 ust. 3, w terminie najpóźniej 2-go dnia roboczego od daty
jego podpisania. Datę podpisania protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym uważa się za datę
sprzedaży.
Upoważnioną do złożenia reklamacji jest osoba wskazana w § 12 ust. 2 umowy.
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, wad lub uszkodzeń przedmiotu umowy w dostawie,
które zostały opisane w protokole odbioru, Wykonawca na swój koszt dokona uzupełnienia braków
lub wymiany wadliwego, uszkodzonego przedmiotu umowy w terminie do 10 dni roboczych od daty
otrzymania protokołu odbioru dostawy.
2) w przypadku ujawnienia wad lub uszkodzeń przedmiotu umowy w okresie gwarancji Wykonawca
na swój koszt dokona wymiany wadliwego lub uszkodzonego przedmiotu umowy na nowy, wolny
od wad w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
Wzór protokołu reklamacji stanowi Załącznik nr 4 do umowy.
Reklamację uważa się za złożoną w momencie wysłania e-maila lub faksu przez osobę upoważnioną
do składania reklamacji, wskazaną w § 12 ust. 2 umowy.
W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może
wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie reklamowanego przedmiotu umowy,
zastrzegając sobie prawo do naliczania kar umownych określonych w § 8 ust. 1 pkt 2 lub 3 umowy.
§3
Zobowiązania Stron

1.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) realizowania przedmiotu umowy własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko,
2) dostarczenia przedmiotu umowy w oryginalnych opakowaniach producenta, a okres jego
przydatności do spożycia nie może być krótszy niż 18 miesięcy liczonych od daty sprzedaży.
3) dostarczenia przedmiotu umowy w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w
transporcie,
4) uwzględnienia reklamacji dotyczących ilości oraz jakości przedmiotu umowy poprzez uzupełnienie
braków lub wymianę na inny, bez uszkodzeń i wad, na zasadach określonych w § 2 ust. 7 – 9
umowy,
5) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieć wpływ
na termin wykonywania dostaw,
6) niezwłocznego 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.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) odbioru zamówionego przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez
przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru.
2) zapłaty za dostawę zgodnie z postanowieniami umowy.
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§4
Termin obowiązywania umowy
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2018 r.
§5
Wartość umowy
5

1. Maksymalna wartość przedmiotu umowy wynosi :
Część 1.
− netto:

………………. zł

− podatek VAT:

………………..zł

− brutto:
…………....…. zł
(słownie brutto: ……………………..…).
Część 2 .
− netto:

………………. zł

− podatek VAT:

………………..zł

− brutto:
…………....…. zł
(słownie brutto: ……………………..…).
2. Ceny jednostkowe netto określone w Załączniku nr 2 do umowy obejmują wszystkie koszty realizacji
umowy, a w szczególności koszty ubezpieczenia dostawy, transportu (załadunek, transport i rozładunek)
do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Zamawiającego
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiste ilości dostarczonego i odebranego asortymentu.
§6
Warunki płatności
1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur będą protokoły odbioru podpisane bez zastrzeżeń
przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego.
2. Faktury zostaną wystawione na adres płatników, których wykaz stanowi Załącznik nr 5 do umowy
kolumna nr 1, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołów odbioru bez zastrzeżeń.
3. Na fakturach należy umieścić m.in.:
1) Numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego 525-000-73-13;
2) Nazwę asortymentu,
3) Informację, że dostawa jest realizowana na podstawie umowy nr ……….. z dnia ………………….
4) Odbiorcę, do którego dostawa została zrealizowana.
4. Wykonawca przesyła oryginały faktur do miejsc wskazanych w Załączniku nr 5 do umowy,
wyszczególnionych w kolumnie nr 2.
5. Należność za każdą dostawę zostanie uregulowana w terminie 21 dni kalendarzowych liczonych od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nr
…………….. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do umowy.
6. Za datę otrzymania faktury uważa się datę wpływu do miejsc, o których mowa w ust. 4. .
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na
osoby trzecie (w tym na podwykonawców).
9. Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionych faktur, w tym w szczególności
w zakresie terminu płatności.
10. Zamawiający nie dopuszcza płatności w walutach obcych.

5

W zależności od tego na jaką część będzie podpisywana umowa niepotrzebna część zostanie usunięta, jeśli umowa będzie zawarta
na obydwie części z jednym Wykonawcą to w umowie zostanie umieszczona suma wartości części 1 i 2.
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§7
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy. Data
podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym
dostarczonej partii przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji.
2. 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 10 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 dostarczeniu 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, po upływie terminu wyznaczonego na
usunięcie wad i braków ilościowych, określonego w § 2 ust. 7 pkt 1) umowy
3) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym w wysokości 50,00 zł za każdy
dzień opóźnienia po upływie terminu określonego w § 2 ust. 7 pkt 2) umowy
4) za odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 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 potrącania 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 obciążeniowych 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 7 dni od
chwili ich 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 zwrócić się do sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego o rozstrzygnięcie sporu.
§ 10
Siła wyższa
1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.

2.

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.

3.

W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie
postanowień niniejszej umowy, Strona dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona ze swoich zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej, a uzgodnione terminy zostaną
odpowiednio przedłużone.
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4.

W razie wystąpienia przypadku siły wyższej Strona, która ze względu na siłę wyższą nie może
zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą Stronę oraz
podać dane na temat okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na realizację zobowiązań.

5.

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.
§ 11

Wypowiedzenie umowy oraz odstąpienie od umowy
1. Zamawiający ma prawo w każdej chwili do wypowiedzenia umowy w następujących przypadkach:
6
1) śmierci lub likwidacji Wykonawcy;
2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
3) stwierdzenia posłużenia się podrobionymi, przerobionymi, sfałszowanymi dokumentami w celu
zawarcia umowy,
4) Wykonawca powierzył wykonanie swoich obowiązków innej osobie bez pisemnej zgody
Zamawiającego,
5) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy, przerwał jej wykonywanie, lub nie zrealizował
reklamacji w terminie, a powstałe w tych przypadkach opóźnienie było dłuższe niż 20 dni roboczych,
2. Wypowiedzenie umowy, odstąpienie od niej może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Umowę nadzoruje i realizuje: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji
Północ, Wydział Zaopatrzenia ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad
realizacją umowy jest ……………………………………………………………………………….
2. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego, a w szczególności za monitorowanie należytego
wykonania umowy, naliczanie kar umownych odpowiada ………………….. adres: ……….., tel.
……………, e-mail: ……………
3. Ze
strony
Wykonawcy
za
realizację
umowy
odpowiada
Pani/Pan…………………….,
tel.:………………….., faks.:…………………………., e-mail:…………………………………...
4. Zmiana oznaczenia Stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury, adresu
korespondencyjnego - wynikających ze zmian organizacyjnych oraz zmiana osób lub danych
teleadresowych wskazanych w ust. 1, 2 i 3 nie stanowią istotnej zmiany treści umowy i wymagają tylko
pisemnego powiadomienia.
5. Zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Do przedmiotowej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
8. Wszystkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem powszechnym
w Poznaniu.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

6

Zapis zostanie usunięty, w przypadku, gdy umowa nie będzie zawierana z osobą fizyczną
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Załączniki:
1) Wykaz miejsc dostaw
2) Formularz asortymentowo-cenowy
3) Protokół odbioru - wzór
4) Protokół reklamacyjny wzór
5) Wykaz płatników

Zamawiający:

Wykonawca:

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta Polska
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
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.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. lub Dane osobowe mogą być przekazane
do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych, na
podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie,
której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych – w przypadku przetwarzania
danych osobowych z wykorzystaniem takiego rozwiązania.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez
okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
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Załącznik nr 1 do umowy
Nr ………….. z dnia …………. r.
Wykaz miejsc dostaw

Wstępne określenie termin realizacji

Nazwa i adres magazynu .

7

od 20 do 30 sierpnia 2018
Część nr 1
Część nr 2
dostawa cukru dostawa herbata
przewidywana przewidywana
ilość - w kg
ilość opakowań

Pion Infrastruktury Wydział Magazynów ul.
Jaroszyka 21 10-687 Olsztyn

2110

2110

Pion Infrastruktury, Wydział Magazynów
ul. Handlowa 4, 80-949 Pruszcz Gdański

7800

7800

Pion Infrastruktury, Wydział Magazynów
Al. Włókniarzy 227, 90-900 Łódź

2950

2950

Pion Infrastruktury, Wydział Magazynów
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań

9700

9700

Pion Infrastruktury, Wydział Magazynów
ul. Gdańska 15a, 60-943 Szczecin

2730

2730

Pion Infrastruktury, Wydział Magazynów
ul. Mielżyńskiego 5, 41-850 Zabrze

8700

8700

Pion Infrastruktury, Wydział Magazynów
ul. Prokocimska 6,30-900 Kraków

8040

8040

Pion Infrastruktury, Wydział Magazynów
ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin

5820

5820

Pion Infrastruktury, Wydział Magazynów
ul. Towarowa 5, 00-965 Warszawa

9000

8900

Pion Infrastruktury, Wydział Magazynów
ul. Avicenny 21,50-900 Wrocław

3860

3860

60 700

60 610

Razem

Telefon do kontaktu*

*Dane zostaną uzupełnione na
etapie zawierania umowy

7

Załącznik zostanie dostosowany na etapie zawierania umowy, odpowiednio do części
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Załącznik nr 2 do umowy
Nr ………… z dnia …………. r.
Formularz asortymentowo-cenowy dla części 1

LP.

1

1.

Asortyment

2
Część nr 1.
Cukier spożywczy:
− biały,
− granulacja drobna,
− pakowany w
torebkach - 1 kg.
Sposób pakowania - po
10 kg w zgrzewce
ułożone na palecie.
Dostawa samochodem
wyposażonym w windę.

Jednostka
miary

Ilość

3

4

kg

60 700

Wartość
Cena
netto
jednostkowa
[iloczyn
netto
kolumny 4 i 5]
PLN
PLN
5
6

Wartość podatku
VAT
[obliczona od wartości
z kolumny 6]
PLN
7

Cena ofertowa brutto
[suma z kolumny 6 i 7]
Słownie cena ofertowa brutto: ……………………………..………………………………………………………/100
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Załącznik nr 2 do umowy
Nr ………… z dnia …………. r.
Formularz asortymentowo-cenowy dla części 2

LP.

Asortyment

1

2
Część nr 2.
Herbata czarna
ekspresowa:
− w saszetkach
(minimum 1,4 g
każda)
− bez sznurka
− pakowana po 100
saszetek w 1
opakowaniu
− opakowanie zbiorcze,
ułożone na palecie
(maksymalna
wysokość palety 1,8
m)
− dostawa
samochodem
wyposażonym w
windę.

1.

Jednostka
miary

Ilość

3

4

opak.

60 610

Wartość
Cena
Wartość podatku VAT
netto
jednostkowa
[obliczona od wartości
[iloczyn
netto
z kolumny 6]
kolumny 4 i 5]
PLN
PLN
PLN
5
6
7

Cena ofertowa brutto
[suma z kolumny 6 i 7]
Słownie cena ofertowa brutto: ……………………………..………………………………………………………/100
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Załącznik nr 3 do umowy
Nr ………….. z dnia …………. r.
Dane Wykonawcy:
…………………………..
…………………………...
PROTOKÓŁ ODBIORU
z dnia ………………
Odbiorca:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
……………………………..
……………………………
…………………………..

Na podstawie zapisów Umowy nr …………………. z dnia …………………….. dokonuję odbioru
dostarczonych w dniu ……………….. przez Wykonawcę ………………………………………………………
następujących towarów:

Część
nr

1

2

Jednostka
miary

Nazwa towaru
Cukier spożywczy:/*/
− biały,
− granulacja drobna,
− pakowany w torebkach - 1 kg.
Sposób pakowania - po 10 kg w zgrzewce ułożone na palecie.
− dostawa samochodem wyposażonym w windę
Herbata czarna ekspresowa:/*/
− w saszetkach (minimum 1,4 g każda)
− bez sznurka
− pakowana po 100 saszetek w 1 opakowaniu
− opakowanie zbiorcze, ułożone na palecie
− dostawa samochodem wyposażonym w windę

Ilość

kg

op.

Zakres przeprowadzonego odbioru:
- stan ilościowy zgodny** / nie zgodny** ze stanem faktycznym
- stan opakowań nie nosi śladów uszkodzeń** / nosi ślady uszkodzenia i ingerencji**

Stwierdzono następujące wady:…………………………………………………………….............................
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..

*

Wykonawca:

Zamawiający:

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

- zapisy zostaną dostosowane w zależności, na którą część będzie zawierana umowa

** - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do umowy
Nr …….…….z dnia …………. r.

………………………….
(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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Załącznik nr 5 do umowy
Nr …….…….z dnia …………. r.

WYKAZ PŁATNIKÓW – DANE DO FAKTUROWANIA.
Jednostka
Organizacyjna
(Płatnik – dane do
faktury)
1

Adres na jaki należy
dostarczyć faktury
2

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

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

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

Nazwa i adres
miejsca
bezpośrednich dostaw
(magazyn)
3
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Jaroszyka 21
10-687 Olsztyn
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Handlowa 4
80-900 Pruszcz Gd.
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
Al. Włókniarzy 227
90-900 Łódź
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Głogowska 17
60-943 Poznań
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Gdańska 15a
70-661 Szczecin
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Mielżyńskiego 5
41-849 Zabrze
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Prokocimska 6
30–900 Kraków
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Wacława Moritza 2,
20-900 Lublin
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Towarowa 5
00-965 Warszawa
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Awicenny 21
50-900 Wrocław

*Dane zostaną uzupełnione na etapie zawierania umowy
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Osoby do kontaktu
PI Wydział Zaopatrzenia / PI
Magazyny*
4

