SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzonego na podstawie przepisów
wewnętrznych Zamawiającego na:
usługę przeglądów konserwacyjnych wózków widłowych

Z A T W I E R D Z A M (JW/JP)
data zatwierdzenia: 21 listopada 2018 r.

………………………………..
(podpis i pieczątka)

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) składa się z następujących rozdziałów:
ROZDZIAŁ I: Informacje ogólne
ROZDZIAŁ II: Informacje dotyczące warunków uczestnictwa, sposobu przygotowania oferty
i warunków zawarcia umowy
ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE
Zamawiający: Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
1. Jednostka organizacyjna Poczty Polskiej S.A prowadząca postępowanie:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe
Wydział Administracji we Wrocławiu
adres do korespondencji: ul. Awicenny 21, 50 - 900 Wrocław (pok. 209)
NIP 525-000-73-13; (PL 5250007313); REGON 010684960,
strona internetowa: www.poczta-polska.pl.
1.1.

Postępowanie prowadzone jest na rzecz:
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe
ul. Prokocimska 6, 30 – 900 Kraków

1.2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Paweł Zawierta - tel.: (71) 360 39 27 kom. 502 019 458,
e-mail: pawel.zawierta@poczta-polska.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia:
2.1.
Przedmiotowe postępowanie jest zamówieniem odrębnym, prowadzenie którego nie
regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) oraz wewnętrznych przepisów Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają również przepisy ustawy z dnia 23.04.
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
2.2. Postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny. Informacje o sposobach oceny lub
ofertach innych Wykonawców mogą być ujawniane tylko w przypadkach szczególnie
uzasadnionych biznesowo.
Zamawiający ujawnia następujący zakres informacji na niżej określonych warunkach:
2.2.1. zawiadomienie o przyjęciu oferty do realizacji i zamiarze zawarcia umowy tylko
do wiadomości Wykonawcy, którego ofertę wybrano (któremu zostanie udzielone
zamówienie),
2.2.2. informacja o zakończeniu postępowania (terminie w którym zawarto umowę) do
wiadomości wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu,
2.2.3. informacja o zamknięciu postępowania albo jego części bez wyboru oferty oraz
informacja o unieważnieniu postępowania do wszystkich wykonawców
uczestniczących w postępowaniu.
2.3. Poczta Polska S.A. 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.
2.4. Poczta Polska S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub ofert na każdym
etapie postępowania oraz unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania
przyczyny.
2.5. Wykonawcom oraz podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem,
nie są udostępniane jakiekolwiek dokumenty wewnętrzne Poczty Polskiej S.A. związane
z niniejszym postępowaniem.
2.6. Jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu 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.

2.7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zdefiniowane w niniejszej SIWZ
części zamówienia, o numerach od 1 do 13. Dopuszcza się składanie ofert na
dowolnie wybrane części spośród zdefiniowanych przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się
podziału wewnątrz części jak również składania oferty wariantowej oraz równoważnej.
2.8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony przekazują pisemnie Poczta
Polska S.A. dopuszcza również przekazywanie ww. dokumentów e-mailem z zastrzeżeniem,
że oferta Wykonawcy, musi być złożona na piśmie.
2.9. Komunikacja z Wykonawcami będzie prowadzona również poprzez zamieszczanie informacji
dotyczących postępowania na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1.
Przedmiot zamówienia – przeglądy konserwacyjne wózków widłowych
3.2.
Termin i sposób wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia
31.12.2019 r.
3.3.
Szczegółowy opis oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia został określony w:
3.3.1. Wykazie wózków objętych przedmiotem zamówienia/umowy, miejscu realizacji
i cenach usług stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
3.3.2. Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
ROZDZIAŁ II.
Informacje dotyczące warunków uczestnictwa, sposobu przygotowania oferty i zawarcia
umowy.
1. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
1.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej trzy usługi tożsame
z przedmiotem zamówienia.
1.2. dysponuje potencjałem technicznym i osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia
1.3. posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia.
2. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z ofertą:
2.1 aktualne zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, które należy złożyć w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony
internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.2 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,
2.3 wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem
przedmiotu usługi, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami
potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.
2.4 podpisany i wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,
2.5 podpisany i wypełniony Wykaz wózków objętych przedmiotem zamówienia/umowy, miejsca
realizacji i cena usługi odpowiednio dla części na którą jest składana oferta od 1 do 13 stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ,
3. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
4. Wyjaśnienia dotyczące zapisów SIWZ.
4.1. 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.
4.2. Poczta Polska S.A. zastrzega sobie prawo nie udzielić odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.
4.3
W sytuacji, gdy odpowiedź nie powoduje zmian w SIWZ, Poczta Polska S.A. udziela
odpowiedzi Wykonawcy, który zadał pytanie.

4.4. Wykonawca może zgłosić, przed złożeniem ofert, zastrzeżenia do wymagań SIWZ co do
zapisów dyskryminujących jednego lub grupę Wykonawców.
5. Zmiany do SIWZ.
5.1. Poczta Polska S.A. przed upływem terminu składania ofert, ma prawo dokonania
zmian
treści SIWZ w ramach odpowiedzi udzielonych Wykonawcy lub z własnej inicjatywy.
5.2. W takim przypadku przekazuje treść zmian wszystkim Wykonawcom uczestniczącym
w postępowaniu oraz umieszcza je na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.
5.3. Jeżeli zmiana treści SIWZ jest istotna, termin składania ofert może zostać przedłużony
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian.
6. Opis sposobu przygotowania oferty.
6.1. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
6.2. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy.
6.3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
6.4. Wszelkie podpisy powinny być sporządzone w sposób umożliwiający ich identyfikację
(np. wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej), w celu umożliwienia jednoznacznej
identyfikacji osoby podpisującej.
6.5. Dokumenty wymienione w pkt 2 SIWZ należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej
„za zgodność z oryginałem'' przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy (formę reguluje pkt 6.6.1 i 6.6.2 SIWZ), z wyjątkiem dokumentów o których
mowa w pkt 2.2, które muszą być złożone w formie oryginału.
6.6. Za osoby uprawnione uznaje się:
6.6.1. Osoby wskazane w dokumentach rejestrowych.
6.6.2. Osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby,
o których mowa w pkt 6.6.1 SIWZ. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty
(oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).
6.7. 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).
6.8. Wykonawca może złożyć ofertę samodzielnie lub w konsorcjum z innym podmiotami, zwanymi
dalej Wykonawcą.
6.9. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, należy wskazać jednego reprezentanta do
którego będzie kierowana korespondencja.
6.10. 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 S.A.” Pion Infrastruktury Wydział Administracji we Wrocławiu
ul. Awicenny 21, 50-900 Wrocław, z dopiskiem: „Przetarg – przeglądy
konserwacyjne wózków widłowych, nie otwierać przed 05-12-2018r. godz.
12:00.
6.11.
6.12.

6.13.

Wszelkie poprawki (zmiany) w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby
podpisujące ofertę w sposób umożliwiający identyfikację osoby parafującej.
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.
Wskazane jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i spięte w sposób
uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

7. Obliczenie ceny oferty.
7.1. Cenę oferty należy wskazać w załączniku nr 3 do SIWZ odpowiednio dla części na którą jest
składana oferta. Cena oferty winna zawierać podatek VAT w należnej wysokości.

7.2.
7.3.
7.4.

Walutą rozliczeniową jest ZŁOTY. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w żadnej obcej
walucie.
Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, z dokładnością do drugiego miejsca
po przecinku.
Cenę ofertową stanowi cena ryczałtowa brutto, zawierająca całkowity koszt wykonania
przedmiotowego zamówienia, opisanego w projekcie umowy.

8. Termin i miejsce składania ofert.
8.1.
Termin składania ofert upływa dnia 5 grudnia 2018 r. do godz. 12:00
8.2.
Oferty należy dostarczyć/wysłać na adres: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Wydział
Administracji we Wrocławiu ul. Awicenny 21, 50-900 Wrocław
8.3.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną
przez siebie ofertę pod warunkiem, że Poczta Polska S.A. otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wniosek o wycofaniu oferty.
8.4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone zgodnie
z zapisem pkt 6.10. SIWZ oraz dodatkowo opisane ,,Zmiana:' lub „Wycofanie".
9. Analiza ofert i negocjacje warunków zamówienia.
9.1. W trakcie postępowania, po otwarciu ofert, Poczta Polska S.A. będzie prowadziła negocjacje
z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Negocjacjom mogą podlegać wszystkie warunki
zamówienia.
9.2. W trakcie negocjacji Wykonawcy mogą zostać zobowiązani do złożenia kolejnych ofert.
10. Zawarcie umowy.
10.1. Wszelkie informacje od pracowników prowadzących postępowanie ze strony Poczty Polskiej
S.A. w szczególności dotyczące oceny oferty Wykonawcy, kwalifikacji do kolejnego etapu
postępowania negocjacji nie stanowią obietnicy lub zobowiązania do zawarcia przez Pocztę
Polską S.A. umowy z Wykonawcą.
10.2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie przyjęta
przez Pocztę Polską S.A.
10.3. Potwierdzeniem przyjęcia oferty Wykonawcy i dokonania zakupu jest zawarcie przez Strony
umowy.
10.4. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień SIWZ, oferty
Wykonawcy oraz ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji między Stronami.
10.5. Warunkiem, koniecznym ze strony wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie
zamawiającemu przed zawarciem umowy następującego dokumentu:
10.5.1. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 20 000,00 zł.
10.6. Wzór przyszłej umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ (projekt umowy).
11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
11.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.
12. Unieważnienie postępowania o Zamówienie Odrębne.
Na każdym etapie postępowania o Zamówienie Odrębne, Poczta Polska S.A. 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.
13. Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ

-

Formularz ofertowy.
Wykaz wykonanych usług
Wykaz wózków objętych przedmiotem umowy, miejsca realizacji i cena usług
Projekt umowy

