Nr rej. Zamawiającego: PI15/NNN/3/11/2016

Poznań, dnia 30.11.2016 roku
ZATWIERDZAM:

DYREKTOR OPERACYJNY
ds. NIERUCHOMOŚCI
/-/ Agata Strzelewicz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ODRĘBNEGO

Przedmiotem Zamówienia Odrębnego jest:
„Wykonywanie usługi odbioru odpadów komunalnych z urzędów pocztowych
położonych na terenie miasta Kalisz”.

W dalszej części niniejszego dokumentu określenie „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”
zastąpione jest skrótem SIWZ.

Nr rej. Zamawiającego: PI15/NNN/3/11/2016

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 na rzecz:
„Poczta Polska Spółka Akcyjna”
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
będący jednostką organizacyjną Poczty Polskiej S. A.
Postępowanie prowadzone jest przez:
„Poczta Polska S.A.”
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
będący jednostką organizacyjną Poczty Polskiej S. A.
fax: +48 61 866 73 52
e-mail: elzbieta.kozak-grygier@poznan.poczta-polska.pl
adres strony internetowej: www.poczta-polska.pl
00
00
godziny urzędowania 8 – 15 (od poniedziałku do piątku)
Uwaga: wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy adresować do jednostki
organizacyjnej Zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie.
2. Postępowanie o zamówienia odrębne jest prowadzone na podstawie wewnętrznych przepisów
Zamawiającego.
3. Postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny.
4. Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

do

przeprowadzenia

negocjacji.

Negocjacje

zostaną

przeprowadzone z Wykonawcami zaproszonymi do danego etapu postępowania oraz spełniającymi
wymagania zawarte w SIWZ.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub ofert na każdym etapie
postępowania oraz unieważnienia całości postępowania albo części w każdym czasie i bez podania
przyczyny.
6. 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.
7. W wyniku niniejszego postępowania, zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta
zostanie wyłoniona jako najkorzystniejsza ekonomicznie.

Rozdział I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie usług odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta
Kalisza.
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2. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy
stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
3. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.
Pożądany termin podpisania umowy: 30 grudzień 2016 r.
4. Podstawy i warunki płatności zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy stanowiącym Załącznik
Nr 2 do SIWZ.

Rozdział II.

WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie prawidłowo zrealizować
zamówienie, w szczególności:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; tj. posiadają zezwolenie Wójta Gminy na
prowadzenie działalności w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie danej gminy
b) posiadają wiedzę i doświadczenie,
c) dysponują potencjałem ekonomiczno-finansowym zapewniającym wykonanie zamówienia.
Powyższe spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz braku podstaw do
odrzucenia oferty Wykonawcy, potwierdza się poprzez złożenie oświadczenia zawartego w Formularzu
ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz w oparciu o dokumenty określone w Rozdziale III
pkt. 2 SIWZ.

Rozdział III.

ZASADY SKŁADANIA OFERT

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznacznie opisaną ofertę.
2. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:
1)

wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z
FORMULARZEM CENOWYM – będącym Załącznikiem Nr 1 do formularza ofertowego;

2)

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. Dokumenty winny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3)

pełnomocnictwo do złożenia i podpisania oferty zawierające umocowanie do złożenia i podpisania
pozostałych dokumentów składających się na ofertę, o ile w imieniu Wykonawcy czynności tych
dokonuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii,
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie;

4)

Zezwolenie Wójta Gminy na prowadzenie działalności w zakresie wywozu odpadów komunalnych na
terenie danej gminy.

3. Wymagania dotyczące składanych dokumentów:
1)

Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii
muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez
Wykonawcę.
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2)

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.

3)

Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być sporządzone w języku polskim.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.

4)

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.

5)

Wykonawca może złożyć inne dokumenty, niż wymagane przez Zamawiającego, nie stanowiące
części oferty, np. materiały reklamowe, informacyjne itp. Dokumenty takie muszą stanowić odrębną
część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

6)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym

oświadczenie

złożone

przed

notariuszem,

właściwym

organem

sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty nie mogą być wystawione wcześniej niż wskazano wyżej.
7)

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.

4. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca.
2) Oferta wraz z załącznikami, pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej,
w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, czytelnie, techniką
trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3) Zaleca się, aby wszystkie zapisane kartki oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami
były ponumerowane i parafowane przez upoważnione osoby, przy czym przynajmniej na formularzu
oferty podpis (podpisy) muszą być wraz z pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy.
4) Wszelkie kopie dokumentów lub ich odpisy należy opatrzyć klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z
ORYGINAŁEM”, oraz powinny być poświadczone przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
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Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być wykonane w sposób umożliwiający

5)

identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za
zgodność z oryginałem.
6)

Poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

7)

Formularz ofertowy ma być wypełniony przez Wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszej
specyfikacji (treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ). Zaleca się żeby Formularz ofertowy
stanowił pierwszą stronę oferty.

8)

Zaleca się, aby oferta była spięta w sposób trwały uniemożliwiający dekompletację.

9)

Wykonawca w ramach oferty może wypełnić druki stanowiące Załączniki do SIWZ, lub sporządzić
własne, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów znajdujących się we wzorach.

10)

Wykonawca wskazuje w ofercie część zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom.
Brak wskazania w ofercie, w Rozdziale IV Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do
SIWZ części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkować
będzie niemożnością późniejszego ubiegania się Wykonawcy o zgodę na powierzenie części
zamówienia podwykonawcom.

11)

Korzystanie z podwykonawcy zobowiązuje Wykonawcę do zapewnienia, że podwykonawca spełnia
warunki wymagane w SIWZ w stopniu nie gorszym od Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców i nadzór nad nimi. Wykonawca ponosi

12)

odpowiedzialność za działalność podwykonawców jak za własną.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana

13)

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 6 ppkt 1).
Zmianę oferty bądź jej wycofanie należy oznaczyć adnotacją:
„ZMIANA/WYCOFANIE (odpowiednio) OFERTY – PI15/NNN/3/11/2016 „Wykonywanie usługi odbioru
odpadów komunalnych z urzędów pocztowych położonych na terenie miasta Kalisz” z dopiskiem: "nie
otwierać przed 09.12.2016 r. godz. 11:00".
UWAGA: Oferty, które podlegały zmianie bądź wycofane nie będą zwracane.
14)

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 6 ppkt 1)
i oznaczone adnotacją „OFERTA – PI15/NNN/3/11/2016

„Wykonywanie usługi odbioru

odpadów komunalnych z urzędów pocztowych położonych na terenie miasta Kalisz”
z dopiskiem: "nie otwierać przed 09.12.2016 r. godz. 11:00"

6. Termin składania ofert

1) Ofertę należy złożyć do dnia 09.12.2016 roku do godz. 11:00 na adres:
„Poczta Polska Spółka Akcyjna”
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Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
I piętro pok. nr 125
Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
Otwarcie złożonych ofert jest niejawne.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania.

Rozdział IV. OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ
1. Wykonawca określi cenę ofertową w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z
FORMULERZEM CENOWYM – będącą Załącznikiem

Nr 1 do formularza ofertowego. 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.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w szczególności polegające
na niezgodności oferty z SIWZ,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział V.

OPIS SPOSOBU KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem z zastrzeżeniem, że oferta
Wykonawcy, musi być złożona na piśmie. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, Zamawiający żąda niezwłocznego ich
potwierdzenia w formie pisemnej.
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W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną Zamawiający wymaga przesłania podpisanych
dokumentów przez osobę uprawnioną w postaci skanu (plik zapisany w formacie .pdf). W temacie
wiadomości należy podać znak postępowania PI15/NNN/3/11/2016.
Dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa składane na wezwanie Zamawiającego należy składać
wyłącznie w formie pisemnej.
2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Elżbieta Kozak-Grygier, e-mail: elzbieta.kozak-grygier@poczta-polska.pl

Rozdział VI. 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 w formie określonej w niniejszej SIWZ w Rozdziale V pkt 1, na co najmniej 3 dni przed
upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca może zgłosić, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu składania ofert, zastrzeżenia
do wymagań SIWZ co do zapisów dyskryminujących jednego lub grupę Wykonawców. Zamawiający
może udzielić odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.
3) 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.
4) Zmiany w SIWZ oraz odpowiedzi przesyła się wszystkim Wykonawcom biorącym udział
w postępowaniu o zamówienie i zamieszcza na stronie internetowej na której był zamieszczony
SIWZ.
5) Jeżeli zmiana treści SIWZ jest istotna, termin składania ofert może zostać przedłużony o czas
niezbędny do wprowadzenia zmian.
6) W przypadku, gdy pytanie dotyczy jednego Wykonawcy, a odpowiedź nie powoduje konieczności
dokonania zmian w SIWZ, odpowiedź może być udzielona tylko zadającemu pytanie.
7) Pytania dotyczące treści SIWZ powinny być składane na adres:
„Poczta Polska S. A.” Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu
Wydział Zarządzania Nieruchomościami, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
8) Pytania dotyczące treści SIWZ powinny być opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy,
który je wnosi.

Rozdział VII. ANALIZA OFERT I NEGOCJACJE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca może zostać wezwany do niezwłocznego usunięcia błędów lub uzupełnienia braków w
ofercie. Brak reakcji ze strony Wykonawcy, odmowa usunięcia błędów lub uzupełnienia braków może
stanowić podstawę do odrzucenia oferty.
2. W

trakcie

postępowania,

po

otwarciu

ofert,

Zamawiający

będzie

prowadził

negocjacje

z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Negocjacjom mogą podlegać wszystkie warunki
zamówienia.
3. W trakcie negocjacji Wykonawcy mogą zostać zobowiązani do złożenia kolejnych ofert.
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Rozdział VIII. ZAKRES INFORMACJI UJAWNIANYCH PODCZAS POSTĘPOWANIA
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie i
miejscu podpisania umowy.

2. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o zakończeniu postępowania.
3. W

przypadku

unieważnienia

postępowania

wszyscy

Wykonawcy

zostaną

poinformowani

o unieważnieniu.

Rozdział IX. UMOWA
1. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie przyjęta przez
Zamawiającego.
2. Potwierdzeniem przyjęcia oferty Wykonawcy i dokonania zakupu jest zawarcie przez Strony umowy.
3. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień SIWZ, oferty
Wykonawcy oraz ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji między Stronami.
4. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie – na etapie zawierania umowy
wybrany

Wykonawca

zobowiązany

będzie

przedstawić

umowę

regulującą

współpracę

Wykonawców.

Rozdział X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
W prowadzonym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 -

Formularz ofertowy wraz z Załącznikiem nr 1– Formularz cenowy – WZÓR
Projekt umowy wraz z załącznikiem
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Załącznik Nr 1 do SIWZ– wzór

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa: …………………………………………………………………...........................…………..
Siedziba: ………………………………………………………………...........................…………...
Adres do korespondencji: …………………………………………………………...........................
Nr telefonu/faks: ………………………………………………………………...........................……
e-mail: …………………………………………………………………………………………………...
Nr NIP: ………………………………………………
Regon: …………..…………...........................…

W związku z ogłoszonym postępowaniem na
„ Wykonywanie usługi odbioru odpadów komunalnych z urzędów pocztowych położonych na terenie
miasta Kalisz”.

I.

Zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami
określonymi w SIWZ oraz w załączonym projekcie umowy za cenę ofertową:
Określenie ceny oferty (liczbowo i słownie)
cena ofertowa brutto:

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

słownie cena ofertowa brutto:

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

Zgodnie z załączonym formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza
ofertowego.
Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.
II. Oświadczamy, że:


jesteśmy



nie jesteśmy

czynnym podatnikiem podatku VAT (zaznaczyć właściwe znakiem „x”)
III. Oświadczamy, że:
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania; tj. posiadamy zezwolenie Wójta Gminy na prowadzenie
działalności w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie danej gminy
posiadamy wiedzę i doświadczenie,
b) dysponujemy potencjałem ekonomiczno-finansowym zapewniającym wykonanie zamówienia.
c) nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego, nie jesteśmy postawieni w stan likwidacji,
nie ogłoszono naszej upadłości,
d) w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy Poczcie Polskiej S.A. szkody,
e) nie pozostajemy z Pocztą Polską S.A. w sporze,
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f) w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania o zamówienie nie zrealizowaliśmy nienależycie umowy
*
zawartej z Pocztą Polską S.A.,
*
w przeciwnym przypadku należy przekreślić punkt 8 oraz zaznaczyć poniższe znakiem „x”

b)

w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania o zamówienie nienależycie zrealizowaliśmy umowę
zawartą z Pocztą Polska SA, nie wyrządzając szkody Poczcie Polskiej SA;
akceptujemy warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i projekcie umowy,

c)

w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego
świadczenia umownego,

d)

e)

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,
złożona oferta jest wiążąca przez okres 60 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.

IV. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.

1

Nazwa części zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcom:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

................................ dn. .................... 2016 r.

...................................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis
osoby umocowanej do dokonywania czynności
w imieniu Wykonawcy
...................................................
pieczątka firmy

1

W przypadku, gdy Wykonawca nie powierzy wykonania części zamówienia podwykonawcom należy skreślić punkt IV Formularza
ofertowego.
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Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

FORMULARZ CENOWY
Ilość
Częstotliwo pojemników
ść wywozu do wywozu
w miesiącu
w okresie
trwania
umowy
tj. 24 m-cy zł

Lp

Adres obiektu

Ilość
pojemnikó
w na
nieczystoś
ci stałe

1

2

3

4

5

6

1.

UP Kalisz 1
Kalisz ul.
Zamkowa 18-20

1

1,1

8

200

2.

FUP Kalisz,
ul. Tatrzańska
29 Kalisz

1

0,12

2

52

3.

UP Kalisz 2
Ul. Dworcowa 2
Kalisz

1

1,1

8

200

4.

FUP Kalisz 2
ul. H. Sawickiej
7a
Kalisz

1

0,12

2

52

5.

FUP Kalisz 1
ul. Żeromskiego
21
Kalisz

1

0,12

2

52

6.

FUP Kalisz 1
Ul. Ciasna 9
Kalisz

1

0,12

2

52

7.

UP Kalisz 4
Ul. Górnośląska
36 a
Kalisz

1

0,12

2

52

8.

FUP Kalisz 1
Ul.
Częstochowska
179
Kalisz

0,12

2

52

9.

UP Kalisz 1
Aleja Wolności 7
Kalisz

0,12

2

52

10.

1

1

Objętość
pojemnik
awm3

Łącznie:
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Cena netto
wywozu 1
pojemnika
przy
segregacji

Ogólem
cena netto
wywozu
nieczystośc
i stałych w
okresie 2 lat
(kol. 3*6*7 )

7

8

Uwagi(

9
dodatkowo
pojemniki na
papier i folię

dodatkowo
pojemniki na
papier i folię
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Projekt Umowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

UMOWA Nr … - .........../2016
zawarta w dniu................. 2016 roku w Poznaniu pomiędzy:
Poczta Polska 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 XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334972, NIP: 525-000-73-13, REGON 010684960,
kapitał zakładowy 774 140 000 zł – w całości wpłacony,
reprezentowana przez:
1.………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………..
na rzecz Pionu Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu zs. przy ul.
Głogowskiej, 60-943 Poznań, który jest jednostką organizacyjną Poczty Polskiej S.A., 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”,
reprezentowanym przez:
1. …………………… – ……………………………
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) .................... 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, NIP: ………, Regon: …………., PESEL:…………. 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.
Postanowienia ogólne
§1
Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy liczonych od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2018 r. lub
do czasu wyczerpania wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 przed tym terminem.

1.

2.

3.

Przedmiot umowy
§2
Przedmiotem umowy jest wykonywanie usługi odbioru i wywozu segregowanych odpadów
komunalnych na składowisko lub do zakładu utylizacji, gromadzonych w specjalnie do tego
przeznaczonych pojemnikach/kontenerach, z obiektów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
Gromadzone odpady komunalne, przeznaczone do wywozu nie zawierają odpadów
niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2013 Nr 21.).
Zakres usług:
a) Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego wywożenia odpadów komunalnych, w dni
robocze od poniedziałku do piątku, zgodnie z ustaloną częstotliwością (załącznik nr 1 do
umowy) i doraźnymi potrzebami. Powstanie zaległości nie może trwać dłużej niż 3 dni
kalendarzowe;
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Usługi świadczone będą przy użyciu właściwego sprzętu oraz zgodnie z aktualnym
poziomem wiedzy technicznej.
c) Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonywania usługi u Zamawiającego osoby
przeszkolone w zakresie zasad BHP i ppoż.
d) Wykonawca zobowiązuje się do kierowania do wykonywania usługi u Zamawiającego
wyłącznie osób posiadających wymagane kwalifikacje.
e) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania, przy realizacji usług, obowiązujących
wewnętrznych regulacji organizacyjno – porządkowych wprowadzonych przez
Zamawiającego.
f) Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszystkich wydarzeniach
mogących mieć wpływ na jakość i termin wykonywania usług.
g) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w niezbędną ilość
pojemników/kontenerów zamykanych o określonej pojemności (załącznik nr 1 do umowy)
przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych i dostarczyć je na wskazaną
oo
nieruchomość najpóźniej do godz. 8 pierwszego dnia obowiązywania umowy.
h) Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez Wykonawcę kontenerów o pojemności
z dopuszczalną różnicą + 15%.
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo:
 do zmiany ilości pojemników w trakcie realizacji umowy, w stosunku do ilości określonej w
załączniku nr 1 do umowy, spowodowaną zmianą ilości odpadów lub potrzebą
optymalizacji odbioru odpadów, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych
w załączniku nr 1 do umowy,
 do rezygnacji ze świadczenia usługi przez Wykonawcę w danym obiekcie w przypadku
zawieszenia lub likwidacji prowadzonej w nim działalności.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższych zmianach pisemnie z co najmniej 14
dniowym wyprzedzeniem.
j) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany pojemników uszkodzonych lub zniszczonych w
wyniku bieżącej eksploatacji na koszt własny Wykonawcy.
k) Wykonawca zobowiązuje się do oczyszczenia miejsca zaśmieconego po załadunku do
odpowiedniego środka transportowego.
l) Wykonawca usługi ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość świadczonych
usług.
m) Wykonawca nie może powierzyć wykonywania usług określonych niniejszą umową
podwykonawcom bez zgody Zamawiającego.
n) Wykonawca jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez osoby, którym powierzył
wykonywanie czynności związanych niniejszą umową.
o) Obowiązek przekazania odpadów do właściwego terenowo składowiska odpadów lub zakładu
utylizacji leży po stronie Wykonawcy.
p) Wszelkie zobowiązania (koszty i kary) związane z niewłaściwym zagospodarowaniem
odpadów po ich odbiorze od Zamawiającego obciążają Wykonawcę.

b)

Rozliczenia finansowe między stronami

1.

2.
3.
4.
5.
6.

§3
Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy wynosi:
Kwota netto
…………….. zł
Kwota VAT
.. …………… zł
Kwota brutto
..……………. zł
Słownie (brutto): ……………………………………………
Określona wartość usługi obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy w tym również koszt dojazdu do
obiektu i koszty związane ze składowaniem na wysypisku.
Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę wynikającą z faktycznie wywiezionych ilości
odpadów. Podstawą wystawienia faktury są dokumenty potwierdzające wywóz.
Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy liczony od pierwszego do ostatniego dnia
miesiąca.
Należność płatna będzie przelewem w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy na rachunek bankowy podany w fakturze.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionych faktur, w tym w
szczególności w zakresie terminu płatności.
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Faktury należy wystawiać na adres:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60- 943 Poznań
NIP 525-000-73-13
8. Faktury oraz wszelką korespondencję należy przekazywać na adres:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury w Poznaniu
ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz
9. Wykonawca bez uprzedniej i pisemnej zgody Zamawiającego, nie może dokonać na osobę trzecią
cesji wierzytelności w całości lub części wynikającej z tytułu realizacji niniejszej umowy.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie brutto, w
przypadku gdy 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.
11. Zmiany o których mowa w ust. 9 nie stanowią zmiany umowy, wymagają jednak pisemnego
powiadomienia Zamawiającego.
7.

Kary umowne
§4
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnego
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od realizacji umowy.
2. Zamawiający z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez Wykonawcę
zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 2% wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od
dnia wyznaczonego na wykonanie tej usługi.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% maksymalnego
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone
kary umowne na zasadach ogólnych.
5. 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 § 3 ust. 8.
Rozwiązanie/wygaśnięcie umowy
§5
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym
w następujących sytuacjach:
a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,
b) zostanie wykonany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca powierzył wykonanie swoich obowiązków innej osobie bez pisemnej zgody
Zamawiającego,
d) trzykrotnego nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
e) posłużenia się podrobionymi, przerobionymi, sfałszowanymi dokumentami niezbędnymi do
zwarcia umowy,
f) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny, nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy w
wyznaczonym terminie, mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
g) Wykonawca, bez uzasadnionej przyczyny, nie świadczy usługi stanowiącej przedmiot umowy
przez okres dwóch tygodni.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie następuje w ciągu 30 dni od tych okoliczności.
W przypadku, o którym mowa Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
3. Rozwiązanie umowy jak i odstąpienie od niej powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Reklamacje
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§6
1. Wykonawca dołoży starań, aby zachować wysoką, jakość usług.
2. Zamawiający może zgłosić reklamację w terminie do 7 dni od dnia, kiedy usługa została lub miała
być wykonana.
3. W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu jej rozpoznanie
w terminie 2 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. W przypadku nierozpoznania reklamacji w
powyższym terminie, reklamację uznaje się za uzasadnioną.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

1.
2.

3.

4.

5.

Ochrona informacji
§7
Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej
oraz organizacji
działania
Zamawiającego
stanowią
tajemnicę
przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
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.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także
po wygaśnięciu niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, 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.
Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji
wymagań ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia incydentu w zakresie bezpieczeństwa zasobów Zamawiającego lub
prawdopodobieństwa wystąpienia tego incydentu, Wykonawca niezwłocznie przekaże informację
o tym zdarzeniu Zamawiającemu.
Wykonawca jako administrator danych powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych
swoich pracowników w celu i w zakresie umożliwiającym należytą realizację postanowień umowy.
Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych i przeszkolonych,
w zakresie ochrony danych osobowych, pracowników Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, iż dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi
ochronę przetwarzanych danych, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami art. 36 - 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz spełnia
wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a tej ustawy. W zakresie
przestrzegania tych przepisów Zamawiający ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych, także po
wygaśnięciu umowy.
Siła wyższa
§8
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.
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Postanowienia końcowe
§9
1. Osobą odpowiedzialną za realizację usługi ze strony Wykonawcy jest :
……………………………………………., tel. ……………………………….
tel. kom. …………………………, fax: …………………………;
e-mail: ……………………………………
2. Za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego, a w szczególności monitorowanie
należytego wykonania umowy, naliczanie kar umownych odpowiada Pion Infrastruktury w
Poznaniu Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji Pan …………….. tel.: ………., email: ………………………………..
3. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadamiania Wykonawcy o każdej
powstałej zmianie w strukturze organizacyjnej, dotyczącej określonych w umowie nazw, adresów,
podległości, rachunków bankowych. Zmiany takie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
W razie nie uczynienia tego, przyjmuje się, że korespondencja przesłana na adres wskazany
umową została Stronie prawidłowo doręczona.
4. W przypadku zmian w stanie prawnym Wykonawcy, wpływających na realizację umowy,
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Strony zgodnie oświadczają, że upoważnione są do przetwarzania danych osobowych osób
wymienionych w niniejszej umowie wyłącznie w celu jej realizacji.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy
w Poznaniu.
5. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.
Załącznik:
1. Wykaz obiektów
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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1

Pion Infrastruktury Poznań Województwo,
ul. Głogowska 17,
60-943 Poznań

nazwa i
adres
administrat
ora

Adres obiektu

Godzin
y
otwarci
a

Nr telefonu

2

3

4

5

6

7

Przewidywana
ilość
pojemników
odpadów do
wywiezienia w
okresie 24
miesięcy
9

UP Kalisz 1
Kalisz ul. Zamkowa 18-20

pn i pt
8-22

62/7677471

1

1,1

8

200

FUP Kalisz,
ul. Tatrzańska 29 Kalisz

pn i pt
10-17

62/7677516

1

0,12

2

52

62/7677521

1

1,1

8

200

UP Kalisz 2
Ul. Dworcowa 2
Kalisz

Szacun
kowa Pojemnoś
ilość
ć
pojemni jednostko
ków na wa w m3
odpady

Przewidywan
a
częstotliwość
wywożenia w
miesiącu

FUP Kalisz 2
ul. H. Sawickiej 7a
Kalisz

pn i pt
8-18

62/7677512

1

0,12

2

52

FUP Kalisz 1
ul. Żeromskiego 21
Kalisz

pn i pt
10-17

62/7677519

1

0,12

2

52

FUP Kalisz 1
Ul. Ciasna 9
Kalisz

pn i pt
8-18

62/7677497

1

0,12

2

52

UP Kalisz 4
Ul. Górnośląska 36 a
Kalisz

Pn-pt
9-17

62/7677492

1

0,12

2

52

FUP Kalisz 1
Ul. Częstochowska 179
Kalisz

Pn-pt
9-17

62/7677507

1

0,12

2

52

UP Kalisz 1
Aleja Wolności 7
Kalisz

pn i pt
9-17

62/7677507

1

0,12

2

52
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Cena
jednostkowa
netto za
wywóz
pojemnika
odpadów

Stawka miesięczna
netto

Wartość netto za 24
miesięcy

10

11

12

1 mc

24 mc

Nr rej. Zamawiającego: PI15/NNN/2/12/2015
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