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Poznań, dnia 28 listopada 2018 r.
ZATWIERDZAM:

Dyrektor Operacyjny ds. Nieruchomości
w Poznaniu

Kierownik Wydziału Zakupów
w Poznaniu

/-/ Agata Strzelewicz

/-/ Marcin Nowak

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA ODRĘBNEGO

Przedmiotem Zamówienia Odrębnego jest:
„ W yk o n an i e u s łu g i u su n ię c ia z a n i ecz ys z c z eń z p rz ew o d ó w d ymo w ych ,
sp al in o w ych , w en t yl a c yjn yc h o r az p rz ep ro w ad z en ie o kr e so w yc h k o n t ro l i st an u
t ec h n i cz n eg o t yc h p r z ew o d ó w w o b i ekt a c h a d m in i st r ac yj n ych p rz ez Po cz t ę Po l sk ą
S. A. P i o n In f r ast ru kt u r y O b sz a r d s . Ni e ru ch o mo śc i w Po z n an i u ”

W dalszej części niniejszego dokumentu określenie „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”
zastąpione jest skrótem SIWZ
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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 jednostkę organizacyjną Zamawiającego:
„Poczta Polska S.A.”
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
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
organizacyjnej Zamawiającego prowadzącej postępowanie.

należy

adresować

do

jednostki

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 wykonanie usługi usunięcia zanieczyszczeń z przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz przeprowadzenie okresowych kontroli stanu
technicznego tych przewodów w obiektach zarządzanych przez Pocztę Polską S.A. Pion Infrastruktury
Obszar ds. Nieruchomości w Poznaniu.
Szczegółowy zakres usług, stanowiący przedmiot zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do
projektu umowy.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 odrębnych i niezależnych od siebie części:
Część nr 1 –

Wykonywanie

usługi

usunięcia

zanieczyszczeń

z

przewodów

kominowych,

(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz przeprowadzenie okresowych
kontroli stanu technicznego tych przewodów w obiektach zarządzanych przez Pion
Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości w Poznaniu, Dział Administrowania
Nieruchomościami i Konserwacji z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 4,
66-400 Gorzów Wlkp.
Adresy obiektów z przewodami kominowymi, w których usługi stanowiące przedmiot
zamówienia będą realizowane, określa Zestawienie rzeczowo - cenowe stanowiące
Załącznik nr 1.1 do Formularza ofertowego.
Część nr 2 –

Wykonywanie

usługi

usunięcia

zanieczyszczeń

z

przewodów

kominowych,

(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz przeprowadzenie okresowych
kontroli stanu technicznego tych przewodów w obiektach zarządzanych przez Pion
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Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości w Poznaniu, Dział Administrowania
Nieruchomościami i Konserwacji z siedzibą w Kaliszu, ul. Zamkowa 18-20, 62-800
Kalisz.
Adresy obiektów z przewodami kominowymi, w których usługi stanowiące przedmiot
zamówienia będą realizowane, określa Zestawienie rzeczowo - cenowe stanowiące
Załącznik nr 1.2 do Formularza ofertowego.
Część nr 3 –

Wykonywanie

usługi

usunięcia

zanieczyszczeń

z

przewodów

kominowych,

(spalinowych i wentylacyjnych) oraz przeprowadzenie okresowych kontroli stanu
technicznego tych przewodów w obiektach zarządzanych przez Pion Infrastruktury
Obszar ds. Nieruchomości w Poznaniu, Dział Administrowania Nieruchomościami
i Konserwacji z siedzibą w Kaliszu, ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz i z siedzibą
w Poznaniu (Poznań Województwo), ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
Adresy obiektów z przewodami kominowymi, w których usługi stanowiące przedmiot
zamówienia będą realizowane, określa Zestawienie rzeczowo - cenowe stanowiące
Załącznik nr 1.3 do Formularza ofertowego.
Część nr 4 –

Wykonywanie

usługi

usunięcia

zanieczyszczeń

z

przewodów

kominowych,

(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz przeprowadzenie okresowych
kontroli stanu technicznego tych przewodów w obiektach zarządzanych przez Pion
Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości w Poznaniu, Dział Administrowania
Nieruchomościami i Konserwacji z siedzibą w Lesznie, ul. Dworcowa 3, 64-100
Leszno.
Adresy obiektów z przewodami kominowymi, w których usługi stanowiące przedmiot
zamówienia będą realizowane, określa Zestawienie rzeczowo - cenowe stanowiące
Załącznik nr 1.4 do Formularza ofertowego.
Część nr 5 –

Wykonywanie

usługi

usunięcia

zanieczyszczeń

z

przewodów

kominowych,

(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz przeprowadzenie okresowych
kontroli stanu technicznego tych przewodów w obiektach zarządzanych przez Pion
Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości w Poznaniu, Dział Administrowania
Nieruchomościami i Konserwacji z siedzibą w Pile, ul. Roosevelta 53, 64-970 Piła.
Adresy obiektów z przewodami kominowymi, w których usługi stanowiące przedmiot
zamówienia będą realizowane, określa Zestawienie rzeczowo - cenowe stanowiące
Załącznik nr 1.5 do Formularza ofertowego.
Część nr 6 –

Wykonywanie

usługi

usunięcia

zanieczyszczeń

z

przewodów

kominowych,

(spalinowych i wentylacyjnych) oraz przeprowadzenie okresowych kontroli stanu
technicznego tych przewodów w obiektach zarządzanych przez Pion Infrastruktury
Obszar ds. Nieruchomości w Poznaniu, Dział Administrowania Nieruchomościami
i Konserwacji z siedzibą w Poznaniu (Poznań Miasto), ul. Głogowska 17, 60-943
Poznań.
Adresy obiektów z przewodami kominowymi, w których usługi stanowiące przedmiot
zamówienia będą realizowane, określa Zestawienie rzeczowo - cenowe stanowiące
Załącznik nr 1.6 do Formularza ofertowego.
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Część nr 7 –

Wykonywanie

usługi

usunięcia

zanieczyszczeń

z

przewodów

kominowych,

(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz przeprowadzenie okresowych
kontroli stanu technicznego tych przewodów w obiektach zarządzanych przez Pion
Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości w Poznaniu, Dział Administrowania
Nieruchomościami i Konserwacji z siedzibą w Poznaniu (Poznań Województwo),
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
Adresy obiektów z przewodami kominowymi, w których usługi stanowiące przedmiot
zamówienia będą realizowane, określa Zestawienie rzeczowo - cenowe stanowiące
Załącznik nr 1.7 do Formularza ofertowego.
Część nr 8 –

Wykonywanie

usługi

usunięcia

zanieczyszczeń

z

przewodów

kominowych,

(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz przeprowadzenie okresowych
kontroli stanu technicznego tych przewodów w obiektach zarządzanych przez Pion
Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości w Poznaniu, Dział Administrowania
Nieruchomościami i Konserwacji z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Elektronowa 1,
65-900 Zielona Góra.
Adresy obiektów z przewodami kominowymi, w których usługi stanowiące przedmiot
zamówienia będą realizowane, określa Zestawienie rzeczowo - cenowe stanowiące
Załącznik nr 1.8 do Formularza ofertowego.
3. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz podstawy i warunki płatności zostały zawarte
w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
4. Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2020 r. lub do czasu
wyczerpania wartości brutto umowy przed upływem wskazanego terminu.
Pożądany termin podpisania umowy: styczeń 2019 r.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania lub zmiany wymagań technicznych
i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia w trakcie
postępowania.

Rozdział III.
1.

WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie prawidłowo zrealizować
zamówienie:
a)

posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.: wykażą się zrealizowaniem:
minimum 2 usług obejmujących kontrolę przewodów kominowych (dymowych i/lub spalinowych
i/lub wentylacyjnych) o łącznej wartości co najmniej:
dla części nr 1 - 3 000,00 zł
dla części nr 2 - 2 000,00 zł
dla części nr 3 - 2 000,00 zł
dla części nr 4 - 2 000,00 zł
dla części nr 5 - 4 000,00 zł
dla części nr 6 - 2 000,00 zł
dla części nr 7 - 4 000,00 zł
dla części nr 8 - 5 000,00 zł
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minimum 2 usług czyszczenia przewodów kominowych (dymowych i/lub spalinowych
i/lub wentylacyjnych) o łącznej wartości co najmniej:
dla części nr 1 - 3 000,00 zł
dla części nr 2 - 2 000,00 zł
dla części nr 3 - 2 000,00 zł
dla części nr 4 - 2 000,00 zł
dla części nr 5 - 4 000,00 zł
dla części nr 6 - 2 000,00 zł
dla części nr 7 - 4 000,00 zł
dla części nr 8 - 5 000,00 zł
b)

dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dysponują:
w zakresie część nr 1 do 6 - co najmniej jedną osobą (dla każdej z części inną):
a.

posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub uprawnienia budowlane
o specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych - do
wykonywania usług kontroli stanu technicznego przewodów kominowych,

b.

posiadającą kwalifikacje czeladnika lub mistrza w zawodzie kominiarskim łącznie
z aktualnymi badaniami dopuszczającymi do pracy na wysokości - do wykonywania usług
usunięcia zanieczyszczeń z przewodów kominowych,

w zakresie część nr 7 i 8 - co najmniej jedną osobą (dla każdej z części inną):
a.

posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub uprawnienia budowlane
o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych - do
wykonywania usług kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych oraz
grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych),

b.

posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociągowych i kanalizacyjnych, - do wykonywania usług kontroli stanu technicznego
kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg
kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych,

c.

posiadającą kwalifikacje czeladnika lub mistrza w zawodzie kominiarskim łącznie
z aktualnymi badaniami dopuszczającymi do pracy na wysokości - do wykonywania usług
usunięcia zanieczyszczeń z przewodów kominowych.

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 8
zamówień częściowych:
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a) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części bądź ofertę 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 wraz z Zestawieniem rzeczowo - cenowym
(odpowiednio do części nr 1.1 - 1.8) – 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 usług 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 załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Zamawiający wyjaśnia, iż poprzez przedstawienie w „Wykazie”, wykonanych usług odpowiadających
rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, rozumie:
minimum 2 usługi obejmujące kontrolę przewodów kominowych (dymowych i/lub spalinowych
i/lub wentylacyjnych) o łącznej wartości co najmniej:
dla części nr 1 - 3 000,00 zł
dla części nr 2 - 2 000,00 zł
dla części nr 3 - 2 000,00 zł
dla części nr 4 - 2 000,00 zł
dla części nr 5 - 4 000,00 zł
dla części nr 6 - 2 000,00 zł
dla części nr 7 - 4 000,00 zł
dla części nr 8 - 5 000,00 zł
minimum 2 usługi czyszczenia przewodów kominowych (dymowych i/lub spalinowych
i/lub wentylacyjnych) o łącznej wartości co najmniej:
dla części nr 1 - 3 000,00 zł
dla części nr 2 - 2 000,00 zł
dla części nr 3 - 2 000,00 zł
dla części nr 4 - 2 000,00 zł
dla części nr 5 - 4 000,00 zł
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dla części nr 6 - 2 000,00 zł
dla części nr 7 - 4 000,00 zł
dla części nr 8 - 5 000,00 zł
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Zamawiający dopuszcza złożenie
jednego wykazu pod warunkiem, iż jego wartość opiewać będzie na wartość największej
z części.
Określenie podmiotów usług następuje przez podanie ich nazw i adresów w sposób umożliwiający
ich identyfikację.
Zamawiający wyjaśnia, iż dokonując oceny wykonanych usług podanych w wykazie uzna wyłącznie
te, które będą zawierały dowody, że usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane
należycie.
Dowodami tymi są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
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 usługi wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których
mowa powyżej.
4)

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
Uwaga:
Wykaz musi zawierać:
w zakresie część nr 1 do 6 - co najmniej jedną osobę (dla każdej z części inną):
a)

posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub uprawnienia budowlane
o specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych - do
wykonywania usług kontroli stanu technicznego przewodów kominowych,

b)

posiadającą kwalifikacje czeladnika lub mistrza w zawodzie kominiarskim łącznie
z aktualnymi badaniami dopuszczającymi do pracy na wysokości - do wykonywania usług
usunięcia zanieczyszczeń z przewodów kominowych,

Zamawiający dopuszcza przedstawienie w Wykazie osób - 1 osoby dla każdej z części innej
pod warunkiem, iż ta osoba spełnia łącznie wymagania określone w pkt a) oraz b).
w zakresie część nr 7 i 8 - co najmniej jedną osobę (dla każdej z części inną):
a)

posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub uprawnienia budowlane
o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych - do
wykonywania usług kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych oraz
grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych),
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b)

posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociągowych i kanalizacyjnych - do wykonywania usług kontroli stanu technicznego
kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg
kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych,

c)

posiadającą kwalifikacje czeladnika lub mistrza w zawodzie kominiarskim łącznie z
aktualnymi badaniami dopuszczającymi do pracy na wysokości - do wykonywania usług
usunięcia zanieczyszczeń z przewodów kominowych.

Zamawiający dopuszcza przedstawienie w Wykazie osób - 1 osoby pod warunkiem, iż ta osoba
spełnia łącznie wymagania określone w pkt a) b) oraz c).
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca zobowiązany jest załączyć kserokopie dokumentów
odpowiednio do wykazywanych w Wykazie kwalifikacji tj.: kserokopię dyplomu mistrza w rzemiośle
kominiarskim i/lub kserokopię uprawnień budowlanych, tj. decyzję nadania uprawnień wraz
z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej okręgowej Izby Inżynierów
budownictwa i kserokopię świadectwa czeladniczego lub kserokopię dyplomu mistrza w rzemiośle
kominiarskim wraz z kserokopią aktualnych badań dopuszczających do pracy na wysokości.
Jeżeli Wykonawca zdecyduje się złożyć ofertę na realizację kilku części zamówienia musi
przedstawić do każdej części różne osoby.
5) 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,
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
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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.2600.103.2018 Wykonywanie
usługi usunięcia zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych
oraz

przeprowadzenie

okresowych

kontroli

stanu

technicznego

tych

przewodów

w obiektach administrowanych przez Pocztę Polską S.A. Pion infrastruktury Obszar
Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu” z dopiskiem: "nie otwierać przed 10.12.2018 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

zanieczyszczeń

z

–

PI.TPZPoz.2600.103.2018

przewodów

dymowych,

Wykonywanie

spalinowych,

usługi

usunięcia

wentylacyjnych

oraz

przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego tych przewodów w obiektach
administrowanych przez Pocztę Polską S.A. Pion infrastruktury Obszar Operacyjny
ds. Nieruchomości w Poznaniu”, z dopiskiem: "nie otwierać przed 10.12.2018 r. godz.
11:00".
8. Termin i miejsce składania ofert
1) Ofertę należy złożyć do dnia 10.12.2018 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
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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.
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:
Katarzyna Sobczak
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: przetargi@poznan.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 nie 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 4 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
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, najpóźniej w dacie
zawarcia umowy.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej Beneficjentem jest: "Poczta Polska Spółka Akcyjna" ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Poczta Polska S.A.
Nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025
tytułem: „ZABEZPIECZENIE – NND Poz – PI.TPZPoz.2600.103.2018 Wykonywanie usługi usunięcia
zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz przeprowadzenie
okresowych kontroli stanu technicznego tych przewodów w obiektach administrowanych przez
Pocztę Polską S.A. Pion infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu (dotyczy
części nr ….)”
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,
o których mowa powyżej.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.

Rozdział XII. INNE POSTANOWIENIA
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,

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,
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:
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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, 00940 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:

inspektorodo@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 nr PI.TPZPoz.2600.062.2018,

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,

7)

osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych

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 1.1 do Formularza Ofertowego – Zestawienie rzeczowo- cenowe dla części nr 1
Załącznik Nr 1.2 do Formularza Ofertowego – Zestawienie rzeczowo- cenowe dla części nr 2
Załącznik Nr 1.3 do Formularza Ofertowego – Zestawienie rzeczowo- cenowe dla części nr 3
Załącznik Nr 1.4 do Formularza Ofertowego – Zestawienie rzeczowo- cenowe dla części nr 4
Załącznik Nr 1.5 do Formularza Ofertowego – Zestawienie rzeczowo- cenowe dla części nr 5
Załącznik Nr 1.6 do Formularza Ofertowego – Zestawienie rzeczowo- cenowe dla części nr 6
Załącznik Nr 1.7 do Formularza Ofertowego – Zestawienie rzeczowo- cenowe dla części nr 7
Załącznik Nr 1.8 do Formularza Ofertowego – Zestawienie rzeczowo- cenowe dla części nr 8
Załącznik Nr 2 – Wykaz usług – WZÓR
Załącznik Nr 3 – Wykaz osób - WZÓR
Załącznik Nr 4 - 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 na:

„Wykonywanie usługi usunięcia zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych oraz przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego tych przewodów
w obiektach administrowanych przez Pocztę Polską S.A. Pion infrastruktury Obszar Operacyjny
ds. Nieruchomości w Poznaniu”
I.

Zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi
w SIWZ oraz w załączonym projekcie umowy za cenę ofertową:
Dla części 1: dotyczy obiektów zarządzanych przez Pion Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości
w Poznaniu, Dział Zarządzania Nieruchomościami i Konserwacji z siedzibą w Gorzowie Wlkp.,
ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp.
brutto ……………………………………………………………………………………….
słownie cena ofertowa brutto:.........................................................................................................
ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZESTAWIENIEM RZECZOWO-CENOWYM STANOWIĄCYM
ZAŁĄCZNIK NR 1.1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
Dla części 2: dotyczy obiektów zarządzanych przez Pion Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości
w Poznaniu, Dział Zarządzania Nieruchomościami i Konserwacji z siedzibą w Kaliszu, ul. Zamkowa 1820, 62-800 Kalisz.
brutto ……………………………………………………………………………………….
słownie cena ofertowa brutto:.........................................................................................................
ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZESTAWIENIEM RZECZOWO-CENOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK
NR 1.2 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
Dla części 3: dotyczy zarządzanych przez Pion Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości w Poznaniu,
Dział Zarządzania Nieruchomościami i Konserwacji z siedzibą w Kaliszu, ul. Zamkowa 18-20, 62-800
Kalisz i z siedzibą w Poznaniu (Poznań Województwo), ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
brutto ……………………………………………………………………………………….
słownie cena ofertowa brutto:.........................................................................................................
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ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZESTAWIENIEM RZECZOWO-CENOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK
NR 1.3 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
Dla części 4: dotyczy obiektów zarządzanych przez Pion Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości
w Poznaniu, Dział Zarządzania Nieruchomościami i Konserwacji z siedzibą w Lesznie, ul. Dworcowa 3,
64-100 Leszno.
brutto ……………………………………………………………………………………….
słownie cena ofertowa brutto:.........................................................................................................
ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZESTAWIENIEM RZECZOWO-CENOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK
NR 1.4 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
Dla części 5: dotyczy obiektów zarządzanych przez Pion Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości
w Poznaniu, Dział Zarządzania Nieruchomościami i Konserwacji z siedzibą w Pile, ul. Roosevelta 53, 64970 Piła.
brutto ……………………………………………………………………………………….
słownie cena ofertowa brutto:.........................................................................................................
ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZESTAWIENIEM RZECZOWO-CENOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK
NR 1.5 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
Dla części 6: dotyczy obiektów zarządzanych przez Pion Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości
w Poznaniu, Dział Zarządzania Nieruchomościami i Konserwacji z siedzibą w Poznaniu (Poznań
Miasto), ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
brutto ……………………………………………………………………………………….
słownie cena ofertowa brutto:.........................................................................................................
ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZESTAWIENIEM RZECZOWO-CENOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK
NR 1.6 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
Dla części 7: dotyczy obiektów zarządzanych przez Pion Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości
w Poznaniu, Dział Zarządzania Nieruchomościami i Konserwacji z siedzibą w Poznaniu (Poznań
Województwo), ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
brutto ……………………………………………………………………………………….
słownie cena ofertowa brutto:.........................................................................................................
ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZESTAWIENIEM RZECZOWO-CENOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK
NR 1.7 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
Dla części 8: dotyczy obiektów zarządzanych przez Pion Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości
w Poznaniu, Dział Zarządzania Nieruchomościami i Konserwacji z siedzibą w Zielonej Górze,
ul. Elektronowa 1, 65-900 Zielona Góra.
brutto ……………………………………………………………………………………….
słownie cena ofertowa brutto:.........................................................................................................
ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZESTAWIENIEM RZECZOWO-CENOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK
NR 1.8 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

II.

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

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 pozyskaliśmy 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 - wzór
Przedmiot zamówienia:
„Wykonywanie usługi usunięcia zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych oraz przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego tych przewodów
w obiektach administrowanych przez Pocztę Polską S.A. Pion infrastruktury Obszar Operacyjny
ds. Nieruchomości w Poznaniu”
Nazwa Wykonawcy: ...........................................................................................................
Siedziba Wykonawcy: ..........................................................................................................
Wykaz wykonanych oraz w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych usług 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 usługi zostały wykonane
Data wykonania
Lp.

Usługi

Wartość brutto

1

2

3

Rozpoczęcie
(miesiąc/rok)

zakończenie
(miesiąc/rok)

4

5

Podmiot

6

W załączeniu przedkładamy dowody potwierdzające, że usługi te wykonane zostały należycie.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały
wcześniej 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:
minimum 2 usługi obejmujące kontrolę przewodów kominowych
i/lub wentylacyjnych) o łącznej wartości co najmniej:
dla części nr 1 - 3 000,00 zł
dla części nr 2 - 2 000,00 zł
dla części nr 3 - 2 000,00 zł
dla części nr 4 - 2 000,00 zł
dla części nr 5 - 4 000,00 zł
dla części nr 6 - 2 000,00 zł
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dla części nr 7 - 4 000,00 zł
dla części nr 8 - 5 000,00 zł
minimum 2 usługi czyszczenia przewodów kominowych (dymowych i/lub spalinowych i/lub wentylacyjnych) o
łącznej wartości co najmniej:
dla części nr 1 - 3 000,00 zł
dla części nr 2 - 2 000,00 zł
dla części nr 3 - 2 000,00 zł
dla części nr 4 - 2 000,00 zł
dla części nr 5 - 4 000,00 zł
dla części nr 6 - 2 000,00 zł
dla części nr 7 - 4 000,00 zł
dla części nr 8 - 5 000,00 zł
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego wykazu pod
warunkiem, iż jego wartość opiewać będzie na wartość największej z części.

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

...................................................
pieczątka firmy
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Załącznik 3 do SIWZ – wzór
(Załącznik nr 3 do umowy)

Przedmiot zamówienia:
„Wykonywanie usługi usunięcia zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych oraz przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego tych przewodów
w obiektach administrowanych przez Pocztę Polską S.A. Pion infrastruktury Obszar Operacyjny
ds. Nieruchomości w Poznaniu”
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Lp.

Nazwisko i imię osoby

Posiadane
kwalifikacje
zawodowe
niezbędne do
wykonania
zamówienia

1

2

3

Zakres wykonanych
usług (odpowiednio
wpisać
kontrola/czyszczenie
stanu technicznego
przewodów)

Podstawa do
dysponowania
wymienionymi
*
osobami

4

5

* W kolumnie 5 należy wpisać formę dysponowania osobami, np. osoba w dyspozycji Wykonawcy,
osoba w dyspozycji innego podmiotu.
W przypadku wpisania osób będących w dyspozycji innego/innych podmiotu/ów należy załączyć
pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania Wykonawcy do dyspozycji na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Uwaga: zgodnie z Rozdziałem IV pkt 5 ppkt 4) SIWZ, Wykaz musi zawierać::
w zakresie część nr 1 do 6 - co najmniej jedną osobę (dla każdej z części inną):
a)

posiadającą kwalifikacje mistrza

w rzemiośle

kominiarskim

lub uprawnienia budowlane

o specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych - do wykonywania usług
kontroli stanu technicznego przewodów kominowych,
b)

posiadającą kwalifikacje czeladnika lub mistrza w zawodzie kominiarskim łącznie z aktualnymi
badaniami dopuszczającymi do pracy na wysokości - do wykonywania usług usunięcia
zanieczyszczeń z przewodów kominowych,

Zamawiający dopuszcza przedstawienie w Wykazie osób - 1 osoby dla każdej z części innej pod
warunkiem, iż ta osoba spełnia łącznie wymagania określone w pkt a) oraz b).
w zakresie część nr 7 i 8 - co najmniej jedną osobę (dla każdej z części inną):
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a)

posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub uprawnienia budowlane o
specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych - do wykonywania usług
kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych oraz grawitacyjnych przewodów
spalinowych i wentylacyjnych),

b)

posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych
i kanalizacyjnych - do wykonywania usług kontroli stanu technicznego kominów wolnostojących
oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą
urządzeń mechanicznych,

c)

posiadającą kwalifikacje czeladnika lub mistrza w zawodzie kominiarskim łącznie z aktualnymi
badaniami dopuszczającymi, do pracy na wysokości - do wykonywania usług usunięcia
zanieczyszczeń z przewodów kominowych.

Zamawiający dopuszcza przedstawienie w Wykazie osób - 1 osoby pod warunkiem, iż ta osoba spełnia
łącznie wymagania określone w pkt a), b) oraz c).

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca zobowiązany jest załączyć kserokopie dokumentów odpowiednio
do wykazywanych w Wykazie kwalifikacji tj.:kserokopię dyplomu mistrza w rzemiośle kominiarskim i/lub
kserokopię uprawnień budowlanych, tj. decyzję nadania uprawnień wraz z aktualnym zaświadczeniem o
przynależności do odpowiedniej okręgowej Izby Inżynierów budownictwa i kserokopię świadectwa
czeladniczego lub kserokopię dyplomu mistrza w rzemiośle kominiarskim wraz z kserokopią aktualnych
badań dopuszczających do pracy na wysokości.
Jeżeli Wykonawca zdecyduje się złożyć ofertę na realizację kilku części zamówienia musi
przedstawić do każdej części różne osoby.
................................ 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 4 do SIWZ
Projekt Umowy
UMOWA NR ………
zawarta w dniu ……………..… roku w Poznaniu pomiędzy:
„Pocztą Polską 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 774 140 000,00 zł – w całości wpłacony,
reprezentowana przez:
1. …………………… – ……………………………- data i nr pełnomocnictwa
2. …………………… – …………………..………..- data i nr pełnomocnictwa
na rzecz Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Głogowskiej 17, 60-943
Poznań, 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 i spółek komandytowo-akcyjnych) NIP: ……………, Regon: ………..…
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” (w przypadku, gdy umowa będzie podpisywana przez pełnomocnika
zostanie wpisana data i numer pełnomocnictwa),
reprezentowanym przez:
1. …………………… – ……………………………
2. ……………………. - …………………………….
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) ............................................................ NIP: ……….…, 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 Rzeczypospolitej Polskiej, PESEL ……………., Regon: ……..…….,
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
o następującej treści:
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.

2.
3.
4.

5.
3
4

Przedmiot Umowy
§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi usunięcia zanieczyszczeń z przewodów kominowych,
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz przeprowadzenie okresowych kontroli stanu
technicznego tych przewodów w obiektach zarządzanych przez Pocztę Polską S.A. Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu, Dział Administrowania Nieruchomościami
3
4
i Konserwacji ……………………… na obszarze: ……………………. .
Szczegółowy zakres usług, stanowiący przedmiot umowy zawarty jest w Załączniku nr 2 do umowy.
00
00
Zlecone usługi będą wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15 .
Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu objętego umową w wyniku zmniejszenia ilości
obiektów przeznaczonych do wykonywania usług maksymalnie o 10%. Z tytułu tego ograniczenia
Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze.
Adresy obiektów z przewodami kominowymi, w których usługi stanowiące przedmiot umowy będą
realizowane, określa Zestawienie rzeczowo – cenowe stanowiące Załącznik nr 1 do umowy.

zapis zostanie dostosowany w zależności od części na którą zawierana będzie umowa
zapis zostanie dostosowany w zależności od części na którą zawierana będzie umowa
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Sposób realizacji usług
§2
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i bierze na
siebie odpowiedzialność za wszelkie błędy w wykonaniu usługi.
2. Pracownicy biorący bezpośredni udział w realizacji przedmiotu umowy zobowiązani są posiadać
niezbędne kwalifikacje:
•

dla kontroli przewodów – zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. „Prawo budowlane” rozdział 6,
art. 62 ust. 6 pkt 1 lub 2 (Dz. U. 2017 poz. 1332 - z późniejszymi zmianami);

•

dla czyszczenia przewodów – czeladnik lub mistrz kominiarski łącznie z aktualnymi badaniami
dopuszczającymi do pracy na wysokości;

•

3.

4.

5.
6.

dla kontroli instalacji – zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. „Prawo budowlane” rozdział 6 art. 62
5
ust. 6 pkt. 2 (Dz. U. 2017 poz. 1332- z późniejszymi zmianami) .
Wykaz osób biorących bezpośredni udział w pracach ujęty jest w Załączniku nr 3 do umowy, który jest
integralną jej częścią.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pożarowe w trakcie realizowania usługi
oraz jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym
uwzględnieniem wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych, których prowadzenie określają § 36 i 37
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.2010 Nr 109, poz. 719).
Po wykonaniu kontroli Wykonawca sporządzi protokół określający zakres kontroli, szkic usytuowania
przewodów z ich opisem, stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia i ocenę przydatności do eksploatacji
instalacji lub poszczególnych przewodów.
Protokół z wykonania usługi czyszczenia przewodów kominowych potwierdzają: Administrator obiektu,
Naczelnik Urzędu lub Kierownik zmiany.
Przekroczenie terminów usług określonych w § 1 ust. 2 umowy uznaje się jako nie dotrzymanie
warunków umowy.

Termin realizacji Umowy
§3
Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje od dnia ………..2019 r. do dnia 31.12.2020 r., lub do
czasu wyczerpania wartości brutto umowy określonej w § 6 umowy przed upływem wskazanego terminu.
Zobowiązania stron
§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem czynności określonym w Załączniku nr 2 do
umowy sprzętem będącym w jego posiadaniu i przy użyciu własnych środków,
b) świadczenia przedmiotu umowy przy użyciu właściwego sprzętu oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i aktualnym poziomem wiedzy technicznej,
c) realizowania usług przy pomocy osób wskazanych w Załączniku nr 3 do umowy, a w przypadku ich
zmiany, każdorazowego, pisemnego aktualizowania przedmiotowego wykazu; w takim przypadku do
wykazu należy załączyć potwierdzenie posiadania wymaganych uprawnień. Zmiana osób, o których
mowa powyżej, jak też wyznaczenie nowych nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak pisemnego
powiadomienia drugiej Strony,
d) usuwania i utylizacji we własnym zakresie odpadów powstałych w związku z wykonywaniem
przedmiotu umowy,
e) realizowania usług przy pomocy osób przeszkolonych w zakresie zasad BHP i ppoż.,
f) stosowania obowiązujących wewnętrznych regulacji organizacyjno – porządkowych wprowadzonych
przez Zamawiającego,
g) informowania Zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieć wpływ na termin
wykonywania usług,
h) uwzględnienia reklamacji dotyczących jakości wykonania usług stanowiących przedmiot umowy na
zasadach określonych w § 9 umowy.
i) Wykonawcy nie wolno zatrudniać pracowników Zamawiającego do wykonywania czynności
w ramach przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Zamawiający naliczy
5

zapis zostanie usunięty w przypadku zawierania umowy na części nr 1-6
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Wykonawcy karę umowną określoną w § 8 ust.1 pkt e, a w razie konieczności poniesienia
jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tym związanych, w szczególności kar i składek z tytułu
ubezpieczenia społecznego oraz odsetek od zaległości z tytułu obciążeń publicznoprawnych,
a także kosztów sądowych, obciąży dodatkowo Wykonawcę tymi kosztami, wzywając Wykonawcę
do ich zapłaty na podstawie noty księgowej (obciążeniowej) w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
wraz z wezwaniem do zapłaty; Powyższe nie wyłącza możliwości potrącenia roszczenia o zapłatę
płatności z wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z wystawionej przez niego faktury, na co
Wykonawca wyraża zgodę przy jednoczesnym pisemnym poinformowaniu Wykonawcy
o skorzystaniu z tego prawa. W przypadkach uzasadnionych okolicznościami faktycznymi,
Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia jego pracowników przez Wykonawcę na część
etatu po wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody; przy czym Wykonawca musi przedłożyć
do Zamawiającego stosowny wniosek i wykazać w nim, że dołożył należytej staranności
w poszukiwaniu personelu.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do kanałów dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych,
b) weryfikacji pod względem ilościowo - wartościowym protokołów, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5
umowy,
c) zapłaty za wykonany przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy.
3. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu usługi Wykonawca jest zobowiązany
poprawić w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia.
4. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania usług określonych niniejszą umową podwykonawcom
bez zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez osoby, którym powierzył wykonywanie
czynności związanych z niniejszą umową.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość świadczonych usług oraz za osoby
świadczące usługę w jego imieniu.
7. Osoby świadczące usługę w imieniu Wykonawcy odpowiadać będą za:
a) zaginięcie, uszkodzenie mienia Zamawiającego jak również osób trzecich,
b) zaginięcia przesyłek pocztowych,
jeżeli w postępowaniu karnym zostanie udowodnione powstanie szkody z ich winy.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

§5
W zakresie nadzoru nad realizacją umowy występuje Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar
Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu, Wydział Zarządzania Nieruchomościami.
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy jest Kierownik Wydziału Zarządzania
Nieruchomościami.
Osobą do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest: ………………….…… tel.
…………….…., e-mail: .........................................
Kierownik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami może wyznaczyć inną osobę do kontaktów
w sprawie realizacji umowy, niezwłocznie powiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę. Zmiana ta nie
powoduje zmian treści niniejszej umowy.
Osobą do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: …………………., nr tel.:
…..……..…….., e-mail: ………………..
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobie wyznaczonej do kontaktu, której dane udostępnia
Poczcie Polskiej w związku z realizacją niniejszej umowy, treść obowiązku informacyjnego, przesłanego
przez Pocztę Polską oraz do potwierdzenia jego realizacji na adres mailowy wskazany w ust.3.
Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu swojej siedziby.
W razie nie uczynienia tego, przyjmuje się, że korespondencja przesłana na adres wskazany umową
została stronie prawidłowo doręczona.
W przypadku zmian w stanie prawnym Wykonawcy, wpływających na realizację umowy, Wykonawca
zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego.
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Wartość przedmiotu umowy
§6
1. Strony ustaliły za wykonanie usług objętych przedmiotem umowy maksymalne wynagrodzenie
w wysokości:

2.
3.

4.

5.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

− netto:

……….………… zł

− podatek VAT:

…………….…. zł

− brutto:
…………….….. zł
00
(słownie brutto: ……………………………….………… zł /100)
Ceny jednostkowe za wykonanie usług objętych umową określone są w Załączniku nr 1 do umowy.
Wyliczenie należności za wykonanie usługi w danym obiekcie odbywać się będzie na podstawie cen
jednostkowych określonych w Zestawieniu rzeczowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem
przedmiotu umowy, w tym koszty dojazdów do i z miejsca wykonywania usług oraz sporządzenia
stosownych protokołów i opinii kominiarskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wszelkie inne czynności związane z realizacją umowy oraz wynikające z tego opłaty będą wykonane na
koszt i staraniem Wykonawcy.
Rozliczenie finansowe między stronami
§7
Podstawą wystawienia faktury, będą zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły z kontroli i usunięcia
zanieczyszczeń z przewodów kominowych. Zamawiający dokona sprawdzenia rzeczowego i zgodności
wykonanych usług zgodnie z zapisami umowy.
Faktura za wykonane usługi w trakcie miesiąca kalendarzowego wystawiana będzie przez Wykonawcę
w terminie nie później niż 7 dnia od zakończenia miesiąca, w którym wykonano usługę.
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni od daty jej
otrzymania, w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy numer: ………………...
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza płatności w walutach obcych.
Faktury należy wystawiać na adres:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu
60-943 Poznań, ul. Głogowska 17,
NIP: 525-000-73-13
Faktury należy przekazywać do: Poczta Polska S.A Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds.
Nieruchomości w Poznaniu, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
Wykonawca bez uprzedniej i pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać na osobę (podmiot)
trzecią cesji wierzytelności w całości lub w części wynikającej z tytułu realizacji umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie brutto, w przypadku,
gdy zmieniają się przepisy prawne, w szczególności nastąpi zmiana stawki podatku VAT. Warunkiem
wprowadzenia tych zmian jest wejście w życie przepisów, które pozostają w związku z umową
i zastosowanie, których jest wymagane dla działania stron zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.

Kary umowne
§8
1. Zamawiający z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usług przez Wykonawcę zastrzega
sobie prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:
a) odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1
umowy;
b) odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy
z wyłączeniem ewentualnie powstałych szkód na skutek siły wyższej;
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c) za każdy stwierdzony przypadek opóźnienia w wykonaniu kontroli lub czyszczenia przewodów dla
danego obiektu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień
opóźnienia, liczony po upływie terminu na wykonanie usługi,
d) w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania lub nie wykonania reklamacji w jednym obiekcie
w wysokości 100,00 zł.
e) W wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek zatrudnienia pracownika Zamawiającego bez
zgody Zamawiającego do wykonywania czynności w ramach przedmiotu umowy, o którym mowa
w Wykazie osób które będą uczestniczyć w realizacji umowy stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z dowolnego wynagrodzenia
Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury, 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 § 5 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość uzyskanej kary nie pokrywa wartości poniesionej
szkody.
Reklamacje
§9
1. Wykonawca dołoży starań, aby zachować wysoką jakość świadczonych usług.
2. Zamawiający może zgłosić reklamację w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w terminie 14 dni od
dnia wykonania usługi.
3. W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu jej rozpatrzenie w terminie
2 dni od dnia zgłoszenia a w przypadku uwzględnienia reklamacji ponowne wykonanie usługi w terminie
7 dni roboczych od jej uwzględnienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy
§ 10
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
6
1) śmierci lub otwarcia likwidacji działalności Wykonawcy;
2) gdy zostanie wykonany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3) Wykonawca powierzył wykonanie swoich obowiązków innej osobie bez pisemnej zgody
Zamawiającego;
4) pięciokrotnego nienależytego wykonania przedmiotu umowy
5) posłużenia się podrobionymi, przerobionymi, sfałszowanymi dokumentami niezbędnymi do zawarcia
umowy;
6) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny, nie rozpoczął wykonywania usług w wyznaczonym
terminie, mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
7) trzykrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania reklamacji, w okresie obowiązywania
umowy.
2. 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.
3. Wypowiedzenie umowy, odstąpienie od niej powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 11
1.

6

00

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę ………. zł (słownie: ………….. zł /100)
stanowiącą 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy zostało wniesione
w ………………………..*(*zostanie wpisana forma wniesionego zabezpieczenia oraz w przypadku

zapis zostanie usunięty, w przypadku, gdy umowa nie będzie zawierana z osobą fizyczną
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wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zostanie podana nazwa oraz nr rachunku, na który została
przelana kwota zabezpieczenia, w pozostałych przypadkach nr dokumentu potwierdzającego wniesienie
zabezpieczenia).
2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
w tym roszczeń z tytułu kar umownych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie, w szczególności ewentualnych nie uiszczonych należności
Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy, z kwoty wniesionego zabezpieczenia.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.

1.
2.

3.

4.

5.

Siła wyższa
§ 12
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.
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.
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.
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.
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.

Ochrona informacji
§ 13
1. Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz
organizacji działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. .
2. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie
wykraczającym poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów
Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także po
ustaniu niniejszej umowy.
4. Wykonawca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które w imieniu
Wykonawcy lub na jego rzecz będą realizowały postanowienia umowy, o treści niniejszego paragrafu
oraz o odpowiedzialności, o której w nim mowa, a także zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu
pisemne oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4
do umowy).
5. Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązany jest/są do przestrzegania wymagań
w zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego obowiązujących u Zamawiającego.
6.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji
umowy:
a) imiennego wykazu osób upoważnionych do realizacji umowy, zawierającego serię i nr dowodu tożsamości,
b) wykazu pojazdów, skierowanych do wykonywania usługi zawierającego markę pojazdu oraz numer rejestracyjny.

7.

Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
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8. Dane osobowe zamieszczone na wykazie, o którym mowa w ust. 6 udostępniane są Zamawiającemu
przez Wykonawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 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) –w celu realizacji umowy.
Postanowienia końcowe
§ 14
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności za wyjątkiem zmian, o których mowa w § 7 ust.3 oraz w § 4 ust. 1 lit. c) umowy.
2. Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej stron dotyczące określonych w niniejszej umowie
nazw, adresów, podległości, strona niezwłocznie poinformuje drugą stronę o tych zmianach. Zmiany
takie nie są zmianami niniejszej umowy i nie wymagają formy pisemnej w formie aneksu.
3. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przed właściwym rzeczowo sądem
powszechnym w Poznaniu.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy
Prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej wraz z przepisami wykonawczymi do tych
ustaw. W umowie nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 16
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki:
1. Zestawienie rzeczowo - cenowe
2. Szczegółowy zakres czynności
3. Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji umowy
4. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest Poczta Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. 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.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f
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.
4. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być
przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z
korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft.
Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez
Komisję Europejską, dostępne są pod adresem:
https://www.microsoft.com/enus/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services
Terms (OST).
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
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6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Pocztą Polską S.A.
na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych
osobowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń z Umowy.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

28

Nr rej. Zamawiającego: PI.TPZPoz.2600.103.2018

Załącznik nr 2 do umowy
Szczegółowy zakres czynności dla części nr 1- 8
wykonywanie czyszczenia przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz
przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego tych przewodów w obiektach administrowanych
przez Pocztę Polską S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu.
1. Wykonywanie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1c ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane –
tj. Dz. U. 2017 poz. 1332 z późniejszymi zmianami) jeden raz w roku, a w przypadku obiektów wielko
powierzchniowych dwa razy w roku.
Zakres kontroli powinien obejmować sprawdzenie między innymi:
a) drożności i szczelności przewodów kominowych,
b) stanu technicznego głowic i nasad kominowych,
c) czy siła ciągu kominowego (ciśnienia) ustalona przy pomocy stosownego urządzenia pomiarowego,
gwarantuje prawidłowe działanie urządzeń podłączonych do przewodów kominowych,
d) czy nie występują uszkodzenia przewodów kominowych, kanałów, czopów, rur i łączników, włazów,
drabin, drzwiczek kominowych (wycierowo-rewizyjnych), ław kominiarskich oraz innych elementów,
e) czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia przewodów kominowych, kanałów, czopów, nasad,
otworów do wybierania zanieczyszczeń, czy nie wykonano samowolnych zmian w podłączeniach
kominowych,
f) czy składowane są materiały łatwopalne na strychach, przez które przechodzą kominy,
g) czy ilość przewodów kominowych spalinowych, dymowych i wentylacyjnych jest wystarczająca,
h) czy prawidłowo podłączono piece, przybory gazowe, kratki wentylacyjne,
i) czy pomieszczenia, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne,
przepływowe podgrzewacze wody, kotły c.o., itp.) posiadają sprawnie działające urządzenia
wentylacyjne, czy prawidłowo zamontowane są kratki wentylacyjne (wielkość powierzchni chłonnej),
j) czy występują inne stwierdzone nieprawidłowości mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa
ludzi albo mienia.
Termin wykonania kontroli stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych do
30 czerwca w latach 2019 i 2020, a w przypadku obiektów wielko powierzchniowych do 31 maja 2019
i 2020 oraz do 30 listopada 2019 i 2020.
2. W zakres usług czyszczenia przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010
nr 109 poz. 719) wchodzi:
a) czyszczenie przewodów i kanałów dymowych, tj. czyszczenie przewodów od palenisk opalanych
paliwem stałym - 4 razy w roku (jeden raz w kwartale w danym roku kalendarzowym) wraz
z usuwaniem wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się w kominach,
b) czyszczenie przewodów i kanałów dymowych, tj. czyszczenie przewodów od palenisk opalanych
paliwem płynnym i gazowym - 2 razy w roku, wraz z usuwaniem wszelkich zanieczyszczeń
znajdujących się w kominach,
c) czyszczenie przewodów wentylacyjnych, tj. czyszczenie przewodów - 1 raz w roku (w drugim
kwartale w danym roku) wraz z usuwaniem wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się w kominach.
7

Usunięcie zanieczyszczeń z przewodów i kanałów dymowych (4 razy w roku – jeden raz w kwartale)
tj. do 30 marca, do 30 czerwca, do 30 września, do 31 grudnia w latach 2019 i 2020, czyszczenie
przewodów od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - dwa razy w roku, w terminach do 30
czerwca oraz 31 grudnia w latach 2019 i 2020 i wentylacyjnych raz w roku w terminie do 30
czerwca 2019 r. i 2020 r.
7

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r., rozdział 7, § 30 ust.1 pkt. 2
Dz.U.06.80.563. z dnia 11.05.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
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dodatkowo w przypadku zawierania umowy na część nr 7 - 8

8

3. W zakres usługi kontroli przewodów wentylacji mechanicznej wchodzi kontrola:
a) drożności i szczelności przewodów,
b) stanu technicznego przepustnic, anemostatów, kratek wentylacyjnych i innych zamontowanych
przyborów,
c) czy siła ciągu kominowego (ciśnienia) ustalona przy pomocy stosownego urządzenia
pomiarowego, gwarantuje prawidłowe działanie urządzeń podłączonych do przewodów
wentylacyjnych,
d) czy nie występują uszkodzenia przewodów, kanałów, czopów, rur i łączników, włazów, drabin,
drzwiczek (wycierowo-rewizyjnych) oraz innych elementów,
e) czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia przewodów, kanałów, czopów,
f) czy nie wykonano samowolnych zmian w podłączeniach kominowych,
g) czy prawidłowo podłączono piece, przybory gazowe, kratki wentylacyjne,
h) czy występują inne stwierdzone nieprawidłowości mogące spowodować zagrożenie
bezpieczeństwa ludzi albo mienia.
Usługę kontroli i czyszczenia przewodów wentylacyjnych mechanicznej wentylacji należy wykonać raz
w roku w terminie: do 30 czerwca 2019 r. oraz 30 czerwca 2020 r.

ZAMAWIAJĄCY:

8

WYKONAWCA:

w przypadku zawierania umowy na części nr 1-6 pkt. 3 zostanie usunięty
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Załącznik nr 3 do umowy
Wykaz osób, które będą uczestniczyć przy realizacji umowy.
Informacja o posiadanych kwalifikacjach.

Lp.

Nazwisko i imię osoby

Nr i seria
dowodu
osobistego

Posiadane
kwalifikacje
zawodowe
niezbędne do
wykonania
zamówienia

1

2

3

4

Zakres wykonanych
usług (odpowiednio Podstawa do
wpisać
dysponowania
kontrola/czyszczenie wymienionymi
stanu technicznego
osobami
przewodów)
5

6

................................. 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 4 do umowy………………
miejscowość ………………., dnia…………… r.
………………………………………………………..
(Nazwisko i imię)
………………………………………………………..
(Nazwa firmy)
Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności usunięcia zanieczyszczeń
z przewodów kominowych oraz przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego tych
przewodów w obiektach zarządzanych przez Pocztę Polską S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny
ds. Nieruchomości w Poznaniu wiąże się z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419).
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do wiadomości
publicznej, jakie uzyskałem w związku z wykonywaniem w/w czynności.
3. Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie bezpieczeństwa informacji.

………………………………………………………..
(czytelny podpis)
Przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2) 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.
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f
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).
4) Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, seria i numer dowodu
tożsamości.
5) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także
przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
6) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7) Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być
przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w
związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę
Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami
zatwierdzonymi
przez
Komisję
Europejską,
dostępne
są
pod
adresem:
https://www.microsoft.com/enus/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services
Terms (OST).
8) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Źródłem moich danych osobowych jest ……..
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną ………………………………………………………..
(czytelny podpis)
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