SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
„Poczta Polska S.A.”
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
reprezentowana przez
Pion Infrastruktury Region Pionu Infrastruktury w Lublinie,
ul. Moritza 2
20-900 Lublin
NIP: 525-00073-13
Dział prowadzący – Wydział Zaopatrzenia, ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin
tel. /fax: 81 710 63 08
e-mail: marcin.sikora@ poczta-polska.pl
strona internetowa: www.poczta-polska.pl
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego,
prowadzonego w oparciu o zasady określone w niniejszej SIWZ na:
„Dostawa mebli” – nr ref. postępowania 6/RPI-LU.RZ/2019
I.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli, których wykaz, opis i ilości zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy,
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ:
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodów CPV:
39100000-3 - Meble
II.

OFERTY

CZĘŚCIOWE.
WYKONAWCÓW.

OFERTY

WARIANTOWE.

OFERTY

RÓWNOWAŻNE.

DZIELENIE

ZAMÓWIENIA

MIĘDZY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych przewidujących odmienny niż określony przez
Zamawiającego sposób wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia między Wykonawców.
III.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminach wskazanych w załączniku nr 2 do wzoru umowy.
IV.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Wypełniony Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
3. Dokument lub dokumenty z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty np.: wydruk
ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (a jeśli dane nie są jeszcze dla
danego podmiotu wprowadzone, to aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej), aktualny statut spółki. W przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez pełnomocnikapełnomocnictwo.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna lub konsorcjum)
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy, a dokumenty z pkt IV ppkt 2, muszą być złożone przez każdy
podmiot oddzielnie.

V.

ZASADY SKŁADANIA OFERT
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią Formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ.
3. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami wymienionymi w punkcie IV należy złożyć na piśmie – pod rygorem
jej nieważności. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz złożeniem
oświadczeń i dokumentów wchodzących w skład oferty.
5. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt IV niniejszej SIWZ powinny być przedstawione w formie
pisemnej oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę
umocowaną do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Formularz ofertowy powinien być podpisany
przez osobę umocowaną do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przez nieuprawnionym otwarciem, oznaczonej
w poniższy sposób oraz przesłać na adres:
Poczta Polska S. A.
Pion Infrastruktury Region Pionu Infrastruktury w Lublinie
Wydział Zaopatrzenia w Lublinie, pok. nr 202
ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin
z dopiskiem: „Oferta na dostawę mebli - nr ref. postępowania 6/RPI-LU.RZ/2019” .
7. W dowolnym momencie, przed upływem terminu do składania ofert, każdy wykonawca może zmienić lub
wycofać swoją ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być dokonane według określonych w
niniejszym punkcie zasad składania ofert. Dodatkowo na kopercie wykonawca musi umieścić napis
„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
8. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.

VI.
NEGOCJACJE Z W YKONAWCAMI
Zamawiający przewiduje zaproszenie do negocjacji Wykonawców, którzy w niniejszym postępowaniu złożą ważne
oferty. Negocjacjom podlegać mogą wszystkie warunki zamówienia.
VII.
W ADIUM
Nie jest wymagane.
VIII.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie jest wymagane.
IX.
SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje ogólne, Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej www.poczta-polska.pl, indywidualne dotyczące jednego Wykonawcy – Zamawiający przekazuje
pisemnie lub e-mailem. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują
pisemnie lub (w przypadku innych niż wskazane w punkcie IV) e-mailem.
X.
OSOBA WYZNACZONA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTÓW Z W YKONAWCAMI
Uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Marcin Sikora, tel./faks: 81 710 63 08, adres e-mail: marcin.sikora@ poczta-polska.pl, Pion Infrastruktury Region
Pionu Infrastruktury w Lublinie Wydział Zaopatrzenia w Lublinie, 20-900 Lublin, ul. Moritza 2, II piętro, pokój 202, w
godz. 715-1515
Magdalena Żejmo-Sołowiej, tel./faks: 81 710 63 08, adres e-mail: magdalena.zejmo-solowiej@poczta-polska.pl,
Pion Infrastruktury Region Pionu Infrastruktury w Lublinie Wydział Zaopatrzenia w Lublinie, 20-900 Lublin, ul.
Moritza 2, II piętro, pokój 202, w godz. 715-1515
XI.

ZASADY ZADAWANIA PYTAŃ ORAZ ZGŁASZANIA UWAG PRZEZ WYKONAWCÓW
1. Wykonawcy mają prawo zadawania pytań dotyczących niniejszej SIWZ. Termin zadawania pytań upływa
na 3 dni robocze przed terminem składania ofert. Decyzje o udzielenie odpowiedzi na pytanie leżą w gestii
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło
po terminie, w przypadku, gdy uzna, że jest ona istotna dla przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia.
2. Wykonawcom przysługuje prawo, przed złożeniem ofert, do zgłaszania zastrzeżeń do wymagań niniejszej
SIWZ dyskryminujących jednego lub grupę Wykonawców.

XII.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w Poczta Polska S. A. Pion Infrastruktury Region Pionu Infrastruktury w Lublinie Wydział
Zaopatrzenia w Lublinie, pok. nr 202 ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin, w terminie do dnia 12.06.2019 r. do godz.
15:00.
Jako ważne uznaje się wyłącznie oferty, które wpłynęły przed wyznaczonym terminem składania ofert.
XIII.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIV.

ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru ofert bez podania
przyczyn.
XV.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości lub części postępowania bez podania przyczyn.
XVI.
W ARUNKI UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
Jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu w niniejszym postępowaniu jest zawarcie umowy.
Szczegółowe warunki umowy określa wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
SIWZ.
XVII.
JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny. Zamawiający, tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych
biznesowo, może podjąć decyzję o ujawnieniu informacji o sposobie oceny ofert lub o ofertach innych
Wykonawców.
XVIII.
MODYFIKACJA SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji SIWZ przed terminem składania ofert.

XIX.
KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 I 2 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ lub w korespondencji kierowanej do Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres
e-mail: zespolpelnomocnika@poczta-polska.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Poczcie Polskiej S.A. jest Inspektor ochrony danych Poczta
Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: zespolpelnomocnika@pocztapolska.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia na Dostawa baterii trakcyjnych i akumulatorów (II części), o nr
ref.: P.I.T.P.Z.Lub.2600.043.2018
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub okres niezbędny do realizacji umowy, a także
przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, w zależności co nastąpi później.
5) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
6) osoby, których dane dotyczą posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
− prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
7) osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
8) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
9) Podanie danych jest niezbędne do udziału w postępowaniu oraz do zawarcia i wykonywania umowy..
Wykaz załączników:
Załącznik 1.
Formularz ofertowy wraz z zał. Nr 1 – Formularzem cenowym.
Załącznik 2.
Wzór umowy.
ZATWIERDZONO :

Lublin, dn. 27.05.2019 roku

