Nr rej. Zamawiającego: PI.TPZ-PO.2600.050.2019

Poznań, dnia 30 maja 2019 r.
ZATWIERDZAM:

Dyrektor Regionu Pionu Infrastruktury
w Poznaniu

Menedżer Procesów WSP ds. Zamówień
Terenowych w Poznaniu

/-/ Agata Strzelewicz

/-/ Marcin Nowak

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA ODRĘBNEGO

Przedmiotem Zamówienia Odrębnego jest:
„ Wykonywanie usług rzemieślniczych w obiektach pocztowych na terenie woj. wielkopolskiego
(podział na 2 części)”

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 Zamówień Terenowych
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 wykonywanie przez Wykonawcę usług naprawczych i konserwacyjnych
w obiektach pocztowych podległych Regionowi Pionu Infrastruktury w Poznaniu na terenie
woj. wielkopolskiego.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 (dwie) odrębne i niezależne od siebie części:
Część nr 1 –

Wykonywanie przez Wykonawcę usług naprawczych i konserwacyjnych w obiektach
pocztowych położonych na terenie powiatów: międzyrzeckiego, sulęcińskiego,
strzelecko-drezdeneckiego, słubickiego, gorzowskiego, miasta Gorzów Wlkp.
administrowanych przez Dział Administrowania Nieruchomościami mieszczący się
w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp.
Wykaz obiektów wraz z adresami określa Załącznik nr 1.1 do projektu umowy.

Część nr 2 –

Wykonywanie przez Wykonawcę usług naprawczych i konserwacyjnych w obiektach
pocztowych położonych na terenie powiatów: słupeckiego, tureckiego, kolskiego,
konińskiego, miasta Konina administrowanych przez Dział Administrowania
Nieruchomościami mieszczący się w Koninie ul. Kolejowa 5a, 62-510 Konin.
Wykaz obiektów wraz z adresami określa Załącznik nr 1.2 do projektu umowy.

Zakres usług rzemieślniczych zawarty jest w Załączniku nr 2 do projektu umowy.
Uwaga:
Zamawiający na podstawie dotychczasowych nakładów czasu niezbędnych do wykonania części usług
ustalił zryczałtowane czasy. Zryczałtowane czasy określone zostały w Załączniku nr 7 do projektu umowy
Zamawiający poniżej określił średnie miesięczne ilości wykonywanych napraw oraz przewidywaną ilość
roboczogodzin na wykonanie usług.
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Nr
części

Napraw
y
Prace
instalac
ślusarskie
yjne
wodkan, c.o.

Naprawy
stolarki,
szaf, półek,
stolarki
budowlanej

Wymiana
żarówek,
świetlówek,
bezpiecznikó
w

Naprawa/
wymiana
Pozostałe
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napraw
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1

6

8

5

10

4

4

12

49

72

2

10

8

12

12

6

4

9

61

68

2. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz podstawy i warunki płatności zostały zawarte
w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
3. Pożądany termin realizacji zamówienia:
−

w zakresie części nr 1: 24 miesiące liczone od dnia zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania
wartości brutto umowy przed tym terminem,

−

w zakresie części nr 2: od 26.09.2019 r. do 25.09.2021 r. lub do czasu wyczerpania wartości brutto
umowy przed tym terminem,

Pożądany termin podpisania umów – lipiec 2019 r.
4. 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:
−

w zakresie części nr 1 - co najmniej trzema usługami polegającymi na wykonywaniu napraw
ogólnobudowlanych (podobnych rodzajowo do usług objętych zamówieniem) o wartości
minimum 2 000,00 zł każda lub jedną usługą trwającą minimum 6 miesięcy świadczoną dla
jednego podmiotu na kwotę minimum 25 000,00 zł;

−

w zakresie części nr 2 - co najmniej trzema usługami polegającymi na wykonywaniu napraw
ogólnobudowlanych (podobnych rodzajowo do usług objętych zamówieniem) o wartości
minimum 2 000,00 zł każda lub jedną usługą trwającą minimum 6 miesięcy świadczoną dla
jednego podmiotu na kwotę minimum 25 000,00 zł;

−

w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część - co najmniej pięcioma usługami
polegającymi na wykonywaniu napraw ogólnobudowlanych (podobnych rodzajowo do usług
objętych zamówieniem) o wartości minimum 1 000,00 zł każda lub jedną usługą trwającą
minimum 6 miesięcy świadczoną dla jednego podmiotu na kwotę minimum 35 000,00 zł

b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: wykażą się
dysponowaniem co najmniej:
ba) jednej osoby, która posiada aktualne uprawnienia kwalifikacyjne energetyczne do eksploatacji
(„E” );
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bb) jednej osoby, która posiada aktualne uprawnienia kwalifikacyjne energetyczne do dozoru ( „D”);
w zakresie grupy G1 uprawniające osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o
napięciu do 1 kV oraz do wykonywania pomiarów elektrycznych zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci : w grupie 1. Urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające,
przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną – pkt. 2;
Zamawiający informuje, iż dopuszcza wykazanie się jedną osobą, która posiadać będzie łącznie
uprawnienia wskazane w ppkt ba) i bb).
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 2
zamówienia częściowe:
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 – 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.
Uwaga:
Zamawiający wyjaśnia, iż poprzez przedstawienie w „Wykazie”, wykonanych usług odpowiadających
rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, rozumie:
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−

w zakresie części nr 1 - co najmniej trzy usługi polegające na wykonywaniu napraw
ogólnobudowlanych (podobnych rodzajowo do usług objętych zamówieniem) o wartości
minimum 2 000,00 zł każda lub jedną usługę trwającą minimum 6 miesięcy świadczoną dla
jednego podmiotu na kwotę minimum 25 000,00 zł;

−

w zakresie części nr 2 - co najmniej trzy usługi polegające na wykonywaniu napraw
ogólnobudowlanych (podobnych rodzajowo do usług objętych zamówieniem) o wartości
minimum 2 000,00 zł każda lub jedną usługę trwającą minimum 6 miesięcy świadczoną dla
jednego podmiotu na kwotę minimum 25 000,00 zł;

−

w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część - co najmniej pięć usług
polegających na wykonywaniu napraw ogólnobudowlanych (podobnych rodzajowo do usług
objętych zamówieniem) o wartości minimum 1 000,00 zł każda lub jedną usługę trwającą
minimum 6 miesięcy świadczoną dla jednego podmiotu na kwotę minimum 35 000,00 zł.

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 poświadczenie, 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 lub kontrolę jakości, 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 osób powinien zawierać:
a)

jedną osobę, która posiada aktualne uprawnienia kwalifikacyjne energetyczne do eksploatacji
(„E” );

b)

jedną osobę, która posiada aktualne uprawnienia kwalifikacyjne energetyczne do dozoru ( „D”);

w zakresie grupy G1 uprawniające osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do
zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1
kV oraz do wykonywania pomiarów elektrycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci : w grupie
1. Urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i
zużywające energię elektryczną – pkt. 2;
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Zamawiający informuje, iż dopuszcza wykazanie się jedną osobą, która posiadać będzie łącznie
uprawnienia wskazane w ppkt a) i b).
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
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.TPZ-PO.2600.050.2019 Wykonywanie
usług rzemieślniczych w obiektach pocztowych na terenie woj. wielkopolskiego (podział
na 2 części)” z dopiskiem: "nie otwierać przed 10.06.2019 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.
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b) Opakowanie oferty powinno być zaadresowane na adres wskazany w pkt 8 ppkt 1 i oznaczone
adnotacją „OFERTA – PI.TPZ-PO.2600.050.2019

Wykonywanie usług rzemieślniczych

w obiektach pocztowych na terenie woj. wielkopolskiego (podział na 2 części)”, z
dopiskiem: "nie otwierać przed 10.06.2019 r. godz. 11:00".
8. Termin i miejsce składania ofert
1) Ofertę należy złożyć do dnia 10.06.2019 roku do godz. 10:45 na adres:
„Poczta Polska Spółka Akcyjna”
Pion Infrastruktury
Wydział Zamówień Terenowych
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
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 Zamówień Terenowych, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
3. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Magdalena Kurczewska
e-mail: poznan.przetargi@poczta-polska.pl
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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: poznan.przetargi@poczta-polska.pl

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 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.
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5. W celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed zawarciem
umowy zaświadczenie wydane przez właściwy organ o posiadaniu przez Wykonawcę statusu czynnego
podatnika podatku od towarów i usług albo oświadczenie Wykonawcy o braku posiadania statusu
czynnego podatnika podatku od towarów i usług
6. 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,
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 – RN Poznań – PI.TPZ-PO.2600.050.2019 Wykonywanie usług
rzemieślniczych w obiektach pocztowych na terenie woj. wielkopolskiego (podział na 2 części)
(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:
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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:
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,
00-940 Warszawa,

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.TPZ-PO.2600.050.2019,

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.
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Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy – WZÓR
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 usług rzemieślniczych w obiektach pocztowych na terenie woj. wielkopolskiego
(podział na 2 części)”
I.

Zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi
w SIWZ oraz w załączonym projekcie umowy za cenę ofertową:
w zakresie części nr 1 - Wykonywanie przez Wykonawcę usług naprawczych i konserwacyjnych w
obiektach pocztowych położonych na terenie powiatów: międzyrzeckiego, sulęcińskiego, strzeleckodrezdeneckiego, słubickiego, gorzowskiego, miasta Gorzów Wlkp. administrowanych przez Dział
Administrowania Nieruchomościami mieszczący się w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 4, 66-400
Gorzów Wlkp.
Przewidywana ilość
roboczogodzin w
okresie obowiązywania
umowy

Cena netto za 1
roboczogodzinę
[w zł]

Wartość netto
kol. 2 x kol. 3
[w zł]

1

2

3

4

1

1728

Lp.

Szacunkowa wartość
netto materiałów
użytych w okresie
trwania umowy
[w zł]
5

Razem netto
(kol. 4 + kol. 5)

[w zł]
6

30 480,00 zł

2

Wartość podatku VAT [w zł] (obliczona od poz. 1 z kol. 6)

3

Cena ofertowa brutto [w zł] (poz. 1 + poz. 2 z kol. 6)

słownie cena ofertowa brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

w zakresie części nr 2 - Wykonywanie przez Wykonawcę usług naprawczych i konserwacyjnych w
obiektach pocztowych położonych na terenie powiatów: słupeckiego, tureckiego, kolskiego, konińskiego,
miasta Konina administrowanych przez Dział Administrowania Nieruchomościami mieszczący się w Koninie
ul. Kolejowa 5a, 62-510 Konin.
Przewidywana ilość
roboczogodzin w
okresie obowiązywania
umowy

Cena netto za 1
roboczogodzinę
[w zł]

Wartość netto
kol. 2 x kol. 3
[w zł]

1

2

3

4

1

1632

Lp.

Szacunkowa wartość
netto materiałów
użytych w okresie
trwania umowy
[w zł]
5

Razem netto
(kol. 4 + kol. 5)

[w zł]
6

25 320,00 zł

2

Wartość podatku VAT [w zł] (obliczona od poz. 1 z kol. 6)

3

Cena ofertowa brutto [w zł] (poz. 1 + poz. 2 z kol. 6)

słownie cena ofertowa brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
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II.

Oświadczamy, że:
jesteśmy
nie jesteśmy
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 pozyskałem w celu ubiegania się
2

o udzielenie 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 usług rzemieślniczych w obiektach pocztowych na terenie woj. wielkopolskiego
(podział na 2 części)”

Nazwa Wykonawcy: ...........................................................................................................
Siedziba Wykonawcy: ..........................................................................................................
Wykaz wykonanych oraz w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
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

Lp. Przedmiot usługi

1

Wartość usługi
brutto

2

Data wykonania
Rozpoczęciem
(miesiąc/rok)

Zakończenie
(miesiąc/rok)

4

5

3

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 Zamawiający wyjaśnia, iż poprzez przedstawienie w „Wykazie”,
wykonanych usług odpowiadających rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, rozumie:
− w zakresie części nr 1 - co najmniej trzy usługi polegające na wykonywaniu napraw ogólnobudowlanych
(podobnych rodzajowo do usług objętych zamówieniem) o wartości minimum 2 000,00 zł każda lub
jedną usługę trwającą minimum 6 miesięcy świadczoną dla jednego podmiotu na kwotę minimum
25 000,00 zł;
− w zakresie części nr 2 - co najmniej trzy usługi polegające na wykonywaniu napraw ogólnobudowlanych
(podobnych rodzajowo do usług objętych zamówieniem) o wartości minimum 2 000,00 zł każda lub
jedną usługę trwającą minimum 6 miesięcy świadczoną dla jednego podmiotu na kwotę minimum
25 000,00 zł;
− w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część - co najmniej pięć usług polegających na
wykonywaniu napraw ogólnobudowlanych (podobnych rodzajowo do usług objętych zamówieniem) o
wartości minimum 1 000,00 zł każda lub jedną usługę trwającą minimum 6 miesięcy świadczoną dla
jednego podmiotu na kwotę minimum 35 000,00 zł.

............................... 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
Przedmiot zamówienia:
„Wykonywanie usług rzemieślniczych w obiektach pocztowych na terenie woj. wielkopolskiego
(podział na 2 części)”

Nazwa Wykonawcy: ...........................................................................................................
Siedziba Wykonawcy: ..........................................................................................................
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Lp.

Nazwisko i imię osoby

Uprawnienia
(należy wpisać rodzaj uprawnień)

Podstawa do dysponowania
*
wymienionymi osobami

1

2

3

4

* W kolumnie 4 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 osób powinien zawierać:
a) jedną osobę, która posiada aktualne uprawnienia kwalifikacyjne energetyczne do eksploatacji („E” );
b) jedną osobę, która posiada aktualne uprawnienia kwalifikacyjne energetyczne do dozoru ( „D”);
w zakresie grupy G1 uprawniające osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do
zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV
oraz do wykonywania pomiarów elektrycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci : w grupie 1. Urządzenia
instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię
elektryczną – pkt. 2;
Zamawiający informuje, iż dopuszcza wykazanie się jedną osobą, która posiadać będzie łącznie
uprawnienia wskazane w ppkt a) i b).

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

...................................................
pieczątka firmy

15

