SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzonego w trybie
przetargu odrębnego nieograniczonego

Przedmiot zamówienia:
„Doświetlenie stanowisk pracy i wykonanie gniazd PEL
w Urzędzie Pocztowym Dąbrowa Górnicza 1, Al. Kościuszki 16”

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

ZATWIERDZAM:
Dyrektor Jednostki Prowadzącej (JP)

Grzegorz Kazimierski

Katowice, dnia 30.11.2018 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Jednostka organizacyjna Poczty Polskiej S.A prowadząca postępowanie:
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Katowicach,
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice,
godziny urzędowania: od 730 do 1530, od poniedziałku do piątku,
telefon: 32 2532234,
strona internetowa: www.poczta-polska.pl
Wykonawcy
we
wszelkich
sprawach
związanych
z
przedmiotem
zamówienia
i prowadzonym postępowaniem powinni kontaktować się z jednostką merytoryczną prowadzącą
niniejsze postępowanie.
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
- pod względem merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia
Jan Rudy tel.502 013 551, Zdzisław Wilk tel. 502 013 445,
- pod względem proceduralnym – Zdzisław Wilk, tel. 502 013 445.
2. Postępowanie o zamówienie odrębne jest prowadzone na podstawie wewnętrznych przepisów
Poczty Polskiej.
3. Postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny. Informacje o sposobach oceny lub ofertach
innych Wykonawców mogą być ujawniane tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych
biznesowo.
4. Poczta Polska zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji na każdym etapie
postępowania. Negocjacje zostaną przeprowadzone z Wykonawcami zaproszonymi do danego
etapu postępowania oraz spełniającymi wymagania zawarte w SIWZ.
5. Poczta Polska zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub ofert na każdym etapie
postępowania oraz unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyny.
6. Wykonawcom oraz podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, nie
są udostępniane jakiekolwiek dokumenty wewnętrzne Poczty Polskiej związane z niniejszym
postępowaniem.
7. Jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy. Żadna informacja
i deklaracja ze strony Poczty Polskiej przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia
postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy.
8. Poczta Polska nie dopuszcza składanie ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Strony przekazują pisemnie. Poczta
Polska dopuszcza również przekazywanie ww. dokumentów oraz informacji faksem,
z zastrzeżeniem, że oferta Wykonawcy, musi być złożona na piśmie.
10. Komunikacja z Wykonawcami będzie prowadzona również poprzez zamieszczanie informacji
dotyczących postępowania na stronie internetowej Poczty Polskiej.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - doświetlenie stanowisk pracy i wykonanie
gniazd PEL w UP Dąbrowa Górnicza 1 Al. Kościuszki 16.
2. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotowym zamówieniem określony został w
załączonym do siwz :
- przedmiarze robót (załącznik nr 2 do SIWZ),
- projekcie doświetlenia stanowisk pracy i wykonanie gniazd PEL ( załącznik nr 3 do SIWZ) ,
- Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru robót budowlanych ( załącznik nr 4 do SIWZ)
Znak referencyjny postępowania: 116/18/PI/ON/Kat.
Kod CPV określający przedmiot zamówienia:
45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne
3. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 28 grudnia 2018 roku.
4. Roboty budowlane będą realizowane w czynnym budynku.
5. Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z przepisami w zakresie placów budowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość ujęcia przez wykonawcę w ofercie, a następnie
zastosowania, innych materiałów i urządzeń niż podane w SIWZ, pod warunkiem posiadania
przez te materiały lub urządzenia parametrów co najmniej takich, jak określone w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót. W takiej sytuacji zamawiający wymaga łącznie:
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1) złożenia w ofercie stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub
urządzenia,
2) złożenia w ofercie pisemnego uzgodnienia z autorem specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót, bezwarunkowo potwierdzającego równoważność materiałów lub urządzeń
do materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji dla przedmiotu
zamówienia licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po bezusterkowym odbiorze końcowym robót.
Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego robót.
Zamawiający żąda, wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
Zamawiający wymaga, aby termin płatności faktury VAT wynosił 30 dni od daty jej otrzymania
przez zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen w trakcie trwania umowy.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określa wzór umowy
stanowiący załącznik nr 6 do siwz wraz z jej załącznikami.
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium i nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

III. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do siwz),
2. Kosztorysy ofertowy uproszczony, wykonany na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru
robót (załącznik nr 2 do siwz),projektu (załącznik nr 3 do siwz),specyfikacji wykonania i odbioru
robót budowlanych ( załącznik nr 4 do siwz).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4. Oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z innych dokumentów
załączonych przez wykonawcę do oferty, a w przypadku dołączenia kserokopii pełnomocnictwa
musi być ono poświadczone notarialnie,
5. Wykaz robót budowlanych zawierający co najmniej 2 roboty wykonane w okresie ostatnich
3 lat polegające na remoncie lub budowie elementów budowli i budynków ( roboty budowlane i
instalacji elektrycznych) o wartości minimum - 50 tys. zł brutto każda,(wzór wykazu robót stanowi
załącznik nr 5 do siwz), do wykazu należy dołączyć referencje lub protokoły odbioru
dokumentujące prawidłowość zrealizowanych robót,
6. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania
robotami:
- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z zaświadczeniem o przynależności do
odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa.
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych wraz z
zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby
Inżynierów Budownictwa.
IV. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SIWZ:
1. Wykonawca ma prawo do zadawania pytań dotyczących treści SIWZ oraz warunków przedmiotu
zamówienia w formie określonej w niniejszej SIWZ na co najmniej 3 dni przed upływem terminu
składania ofert.
2. Wykonawca może zgłosić, przed złożeniem ofert, zastrzeżenia do wymagań SIWZ co do
zapisów dyskryminujących jednego lub grupę Wykonawców. Poczta Polska może udzielić
odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.
3. W sytuacji, gdy odpowiedź nie powoduje zmian w SIWZ. Poczta Polska udziela odpowiedzi
Wykonawcy, który zadał pytanie.
V. ZMIANY DO SIWZ
1. Poczta Polska przed upływem terminu składania ofert, ma prawo dokonania zmian treści
SIWZ w ramach odpowiedzi udzielonych Wykonawcy lub z własnej inicjatywy.
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W takim przypadku przekazuje treść zmian wszystkim Wykonawcom uczestniczącym
w postępowaniu oraz umieszcza je na stronie internetowej Poczty Polskiej.
Jeżeli zmiana treści SIWZ jest istotna, termin składania ofert może zostać przedłużony
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
4. Wszelkie podpisy powinny być sporządzone w sposób umożliwiający ich identyfikację (np wraz
z imienną pieczątką osoby podpisującej), w celu umożliwienia jednoznacznej identyfikacji osoby
podpisującej.
5. Dokumenty wymienione w pkt. III SIWZ należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za
zgodność z oryginałem'' przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy, z wyjątkiem dokumentów o których mowa w pkt. III. 4, które muszą być złożone w
formie oryginału, których formę reguluje pkt. VI.6.1. i VI.6.2 SIWZ.
6. Za osoby uprawnione uznaje się:
1) osoby wskazane w dokumentach rejestrowych;
2) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby,
o których mowa w pkt. VI.6.1 SIWZ. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty (oryginał lub
kopia potwierdzona notarialnie).
7. W przypadku, gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących działalność
w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez
pozostałych wspólników (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).
8. Wykonawca może złożyć ofertę samodzielnie lub w konsorcjum z innym podmiotami, zwanymi
dalej Wykonawcą.
9. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, należy wskazać jednego reprezentanta
do
którego będzie kierowana korespondencja.
10. Ofertę
należy
złożyć
w
opakowaniu
gwarantującym
zachowanie
poufności
i nienaruszalności oferty do terminu składania ofert. Opakowanie należy oznakować
w niżej podany sposób:
nazwa i adres Wykonawcy,
adresat: Poczta Polska SA, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Katowicach, pl. Oddziałów
Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice, z dopiskiem: „Przetarg odrębny – doświetlenie
pomieszczeń pracy UP Dąbrowa Górnicza 1 Al. Kościuszki 16, nie otwierać przed 27.11.2018 r.
godz. 900”.
11. Wszelkie poprawki (zmiany) w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące
ofertę w sposób umożliwiający identyfikację osoby parafującej
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich
tłumaczeniem na język polski i parafowane przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
13. Wskazane jest. aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i spięte w sposób
uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
1. Termin składania ofert upływa dnia 27.11.2018 r. do godz. 9:00.
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Poczta Polska SA, Obszar Operacyjny ds.
Nieruchomości w Katowicach, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice, pok.
450 (IV piętro).
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną
przez siebie ofertę pod warunkiem, że Poczta Polska otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wniosek o wycofaniu oferty.

4.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone zgodnie
z zapisem pkt. VI.11 SIWZ oraz dodatkowo opisane „Zmiana” lub „Wycofanie".

VIII. ANALIZA OFERT I NEGOCJACJE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
1. W trakcie postępowania, po otwarciu ofert, Poczta Polska będzie prowadziła negocjacje
z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Negocjacjom mogą podlegać wszystkie warunki
zamówienia.
2. W trakcie negocjacji Wykonawcy mogą zostać zobowiązani do złożenia kolejnych ofert.
3. W przypadku odrzucenia oferty Wykonawcy lub uznaniu jej za nieważną, Poczta Polska przesyła
pisemną informację wyłącznie do tego Wykonawcy.
IX. ZAWARCIE UMOWY
1. Wszelkie informacje od pracowników prowadzących postępowanie ze strony Poczty Polskiej
w szczególności dotyczące oceny oferty Wykonawcy, kwalifikacji do kolejnego etapu
postępowania negocjacji nie stanowią obietnicy lub zobowiązania do zawarcia przez Pocztę
Polską umowy z Wykonawcą.
2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie przyjęta przez
Pocztę Polską.
3. Potwierdzeniem przyjęcia oferty Wykonawcy i dokonania zakupu jest zawarcie przez Strony
umowy.
4. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień SIWZ, Oferty
Wykonawcy oraz ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji między Stronami.
5. Warunkiem, koniecznym ze strony wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie
zamawiającemu przed zawarciem umowy następujących dokumentów:
1) zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
2) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
3) kopię umowy współpracy (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), określającej
w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń,
6. Wzór przyszłej umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
X. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE ODRĘBNE
Na każdym etapie postępowania o Zamówienie Odrębne, Poczta Polska zastrzega sobie wobec
Wykonawców, prawo do unieważnienia całości lub części postępowania bez podania przyczyn.
W takim przypadku informacja o unieważnieniu postępowania jest kierowana do wszystkich
Wykonawców.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
Załącznik nr 2 – Przedmiar robót.
Załącznik nr 3 - Projekt doświetlenia stanowisk pracy i wykonanie gniazd PEL- wersja elektroniczna
Załącznik nr 4 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik nr 5 - Wykaz robót.
Załącznik nr 6 - Wzór umowy.

Załącznik nr 1 do siwz
FORMULARZ OFERTOWY
W związku z ogłoszonym postępowaniem o zamówienie odrębne, prowadzonym w trybie przetargu
odrębnego nieograniczonego składamy ofertę na wykonanie:

„Robót polegających na doświetleniu stanowisk pracy i montażu gniazd PEL
w UP Dąbrowa Górnicza 1 Al. Kościuszki 16”

Nazwa i adres Wykonawcy:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Numer NIP ..............................................................................................................................................
REGON …………………………………………………………………………………………………………..
Numer tel. ..............................................................................................................................................
Numer faks ............................................................................................................................................
Adres e-mail ……………………………………...……………………………………………………………..

1. Oferujemy wykonanie robót budowlanych objętych przetargiem nieograniczonym za:
wartość netto ……………………………………………………………………….………………….……zł
słownie ……………………….………………………………………………………………………….……. zł
stawka podatku VAT ……………..…….%. kwota podatku VAT ……………………………………….. zł
wartość brutto …………………………………………………………………………………..…………….zł
słownie …………………………………………………………………………………………………………zł
2.Termin realizacji zamówienia:
- do 28 grudnia 2018 roku.
3 Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Wszystkie
uwarunkowania związane z realizacją przedmiotowego zadania uwzględnia cena oferty.
5. Udzielamy gwarancji na wykonane roboty budowlane - 36 miesięcy licząc od bezusterkowego
odbioru robót.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia – 30 dni.
7. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
8. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zlecić w części podwykonawcom*
(należy określić zakres): …………………..…………………………………………………….
...........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Za prace wykonane przez podwykonawców ponosimy pełną odpowiedzialność.

9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
10. Dokumenty, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania (informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
11. Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczeni;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
12. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty i oświadczenia wymagane w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia tj. :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Podpis
(osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

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

(pieczęć imienna)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w okresie ostatnich 3 lat

Lp.

Przedmiot zamówienia
(rodzaj robót)

Miejsce wykonania robót

Wartość
zamówienia

Data wykonania
robót

1

2

3

4

5

Podpis
(osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

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

(pieczęć imienna)

