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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

„Poczta Polska S.A.”
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
reprezentowana przez
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie
ul. Wacława Moritza 2
20-900 Lublin

NIP 525-000-73-13
Dział prowadzący – Wydział Zarządzania Nieruchomościami
tel. – 81 532-19-63
email – marcin.stadnik@poczta-polska.pl
strona internetowa: www.poczta-polska.pl

zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego, prowadzonego w oparciu
o zasady określone w niniejszej SIWZ na:

„Dostawa opraw oświetleniowych LED”
1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opraw oświetleniowych LED w ilości 30 szt.. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia tj. rodzaj i ilość opraw zawiera załącznik nr 1a do SIWZ „Formularz cenowy” oraz załącznik nr 1b
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Dostawa odbędzie się jednorazowo na podstawie złożonego zamówienia
określającego rodzaj i ilość opraw (wyszczególnionych w zał. nr 1 do wzoru umowy) do miejsca wskazanego w umowie
terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faksem lub e-mailem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamówionych opraw w granicach +/- 5 szt.
Szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 2 do
SIWZ.
Kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
31520000-7 lampy i oprawy oświetleniowe

2.

OFERTY CZĘŚCIOWE. OFERTY WARIANTOWE. DZIELENIE ZAMÓWIENIA MIĘDZY WYKONAWCAMI

Nie jest przewidziane składanie ofert częściowych oraz ofert wariantowych dopuszczających odmienny niż określony przez
Zamawiającego sposób wykonania zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia między Wykonawców.

3.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

4.

NEGOCJACJE Z WYKONAWCAMI

Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, którzy w niniejszym postępowaniu złożą ważne oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji na każdym etapie postępowania z wybranymi
Wykonawcami zaproszonymi do danego etapu postępowania. Negocjacjom podlegać mogą wszystkie warunki zamówienia.
Na negocjacjach zostaną ustalone ostateczne warunki umowy. W trakcie negocjacji Wykonawcy składają na wezwanie
Komisji kolejne oferty

5.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

1) Wypełniony Formularz ofertowy oraz Formularz cenowy, których wzory stanowią załączniki nr 1 i 1a do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (a jeśli dane nie
są jeszcze dla danego podmiotu wprowadzone, to aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej).
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3) Dokument lub dokumenty z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty np: aktualny statut spółki. W
przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez pełnomocnika-pełnomocnictwo.
UWAGA! 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 z pkt 5 ppkt 2, 3 (za wyjątkiem pełnomocnictwa) muszą być złożone przez
każdy podmiot oddzielnie.
Wyżej wymienione dokumenty winny być załączone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę – osoba uprawniona do reprezentacji. Dokument wskazany w ppkt 2 może być złożony
również w postaci samodzielnie pobranego przez Wykonawcę wydruku z właściwej strony internetowej.
W przypadku wydruku:
a) z KRS – ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości i posiadać cechy umożliwiające weryfikację z danymi zawartymi w
Rejestrze zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27.12.2011 r. w sprawie ustroju i organizacji
Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych
do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. Nr 297, poz. 1760 z późn.
zm.),
b) z CEIDG – ze strony CEIDG.
Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału, w formie notarialnej lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.

6.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ
i załącznikami do niej.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią druku Formularz ofertowy i Formularz cenowy, których wzory stanowią
załączniki nr 1 i 1a do SIWZ.
4. Ofertę należy złożyć na piśmie – pod rygorem jej nieważności. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim.
5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. Formularz ofertowy powinien być podpisany przez
osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.
6. Zaleca się, aby każda strona oferty wraz z załącznikami do niej była parafowana przez osobę podpisującą ofertę.
Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do
reprezentacji Wykonawcy zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub aktualnym wpisem do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (a jeśli dane nie są jeszcze dla danego podmiotu
wprowadzone, to aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). W przypadku gdy
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście 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.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz złożeniem oświadczeń
i dokumentów wchodzących w skład oferty.
9. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. 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 oznakowanej w
poniższy sposób:
1.

firma i siedziba Wykonawcy
nr tel. i faxu

POCZTA POLSKA S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie
ul. Wacława Moritza 2
20-900 Lublin
Budynek Biurowy – II piętro, pokój 206/2; tel. 81 532 19 63
Oferta na: „Dostawa opraw oświetleniowych LED”
11. 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”.
12. 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. Cena oferty wyliczona zostanie przez Wykonawcę poprzez przemnożenie ilości zamawianego asortymentu i
oferowanej ceny jednostkowej netto. Tak uzyskaną wartość netto należy wpisać do Formularza ofertowego oraz
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powiększyć o wartość podatku VAT. Cena brutto podana w Formularzu ofertowym służy do dokonania porównania
złożonych ofert.

7.

WADIUM

Nie jest wymagane.

8.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie jest wymagane.

9.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

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. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji drogą elektroniczną. Każdy Wykonawca
zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym adres elektroniczny, z którego będą prowadzone w imieniu Wykonawcy
negocjacje oraz wskazać uprawnioną do nich osobę. Adres elektroniczny Zamawiającego wskazany jest we wstępie do
SIWZ.
Osobą
uprawnioną
do
- przedmiotu zamówienia jest:

bezpośredniego

porozumiewania

się

z

Wykonawcami

w

sprawach:

Artur Gmur, tel: 81 710-62-31, Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w
Lublinie, ul. Wacława Moritza 2, 20-900 Lublin, email: artur.gmur@poczta-polska.pl
- dokumentacji przetargowej:
Marcin Stadnik, tel: 81 532-19-63, Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w
Lublinie, ul. Wacława Moritza 2, 20-900 Lublin, email: marcin.stadnik@poczta-polska.pl

10.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZGŁASZANIE UWAG PRZEZ WYKONAWCÓW

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.
Wykonawcom przysługuje przed złożeniem ofert prawo zgłaszania zastrzeżeń do wymagań SIWZ dyskryminujących
jednego lub grupę Wykonawców.

11.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.

MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji SIWZ przed terminem składania ofert.

13.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Pionie Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. Wacława
Moritza 2, 20-900 Lublin (budynek biurowy), II piętro, pokój 206/2 w terminie do dnia 03.09.2018 r. do godz. 14:00.
Jako ważne uznaje się wyłącznie oferty, które wpłynęły przed wyznaczonym terminem składania ofert.
Otwarcia ofert Zamawiający dokona bez udziału Wykonawców.

14.

WYBÓR WYKONAWCY

Po zakończeniu negocjacji Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, któremu przekaże umowę do podpisu. Pozostałym
wykonawcom zostanie przekazana informacja o zakończeniu postępowania. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta zostanie przyjęta przez Zamawiającego.

15.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości lub części postępowania bez podania przyczyn.

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 wobec Wykonawców prawo do zamknięcia postępowania albo jego części bez
dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.
4. Zamawiający zastrzega sobie wobec Wykonawców prawo do unieważnienia postępowania

17. KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART.13 UST. 1 I 2 RODO
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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 danych osobowych wskazanych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 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@poczta-polska.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia na Dostawę opraw oświetleniowych LED
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 niezbędne do udziału w postępowaniu oraz do zawarcia i wykonywania umowy.

18.

FORMALNOŚCI JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ, ABY ZAWRZEĆ UMOWĘ

Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca:
- 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).

19.

WARUNKI UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu w niniejszym postępowaniu jest zawarcie umowy. Żadna informacja
i deklaracja ze strony PP przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub
zobowiązania do zawarcia umowy.
Szczegółowe warunki umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
Załączniki:
1/ Wzór formularza ofertowego.
1a/ Wzór formularza cenowego / Zestawienie ilościowe przedmiotu umowy wraz z jednostkowymi cenami netto.
1b/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2/ Wzór umowy z załącznikami.
2.1/ Zestawienie ilościowe.
2.2/ Wymagania techniczne.
2.3/ Wzór protokołu odbioru.
2.4/ Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy.

ZATWIERDZONO:

Grzegorz Kwiatkowski

Lublin, dnia 23.08.2018 r.
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