Nr postępowania: PI12/174/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego w trybie przetargu nieograniczonego odrębnego,
którego przedmiotem jest:

dostawa węgla, koksu i podpałki do wybranych obiektów pocztowych wraz z zapiwniczeniem,
z przeznaczeniem paliwa do celów grzewczych

ZATWIERDZAM JW

ZATWIERDZAM JP

Dyrektor Operacyjny ds. Nieruchomości
/- / Grzegorz Kazimierski

Kierownik Wydziału Zakupów
/- / Krzysztof Kamiński

(podpis nieczytelny)

(podpis nieczytelny)

Nr postępowania: PI12/174/2016

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
NIP: 525-000-73-13, REGON: 010684960
KRS: 0000334972 Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
kapitał zakładowy: 774 140 000 zł, w całości wpłacony.
Postępowanie prowadzone jest przez jednostkę organizacyjną Zamawiającego:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Katowicach
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice
godziny urzędowania: od 730 do 1530, od poniedziałku do piątku,
telefon: 32 25 32 366, fax: 32 25 13 346,
http://www.poczta-polska.pl
Postępowanie prowadzone jest na rzecz jednostki organizacyjnej Zamawiającego:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Katowicach
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice
Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z przedmiotem zamówienia powinni kontaktować się
z jednostką merytoryczną prowadzącą niniejsze postępowanie.
2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
a) pod względem merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
− Bronisław Kozłowski, tel.: 32 25 32 169, e-mail: bronislaw.kozlowski@poczta-polska.pl,
− Jan Rudy, tel. 32 25 32 606, e-mail: jan.rudy@poczta-polska.pl
b) pod względem proceduralnym:
− Katarzyna Derlatka tel.: 32 25 32 152 e-mail: katarzyna.derlatka@poczta-polska.pl
w godz. 800 – 1400, od poniedziałku do piątku.
3. Postępowanie o zamówienie odrębne jest prowadzone w sposób niejawny na podstawie
wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A.
4. Poczta Polska S.A. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji na każdym etapie
postępowania. Negocjacje zostaną przeprowadzone z Wykonawcami zaproszonymi do
danego etapu postępowania oraz spełniającymi wymagania zawarte w SIWZ.
5. Poczta Polska S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub ofert na każdym
etapie postępowania oraz unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania
przyczyny.
6. Wykonawcom oraz podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, nie są
udostępniane jakiekolwiek dokumenty wewnętrzne Poczty Polskiej S.A. związane z niniejszym
postępowaniem.
7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Strony przekazują pisemnie. Poczta Polska
S.A. dopuszcza również przekazywanie ww. dokumentów oraz informacji mailem, faksem,
z zastrzeżeniem, że oferta Wykonawcy, musi być złożona na piśmie.
8. Komunikacja z Wykonawcami będzie prowadzona również poprzez zamieszczanie informacji
dotyczących postępowania na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla, koksu i podpałki do wybranych obiektów pocztowych
wraz z zapiwniczeniem, z przeznaczeniem paliwa do celów grzewczych w ilościach i o specyfice
szczegółowo opisanej w siwz i załącznikach do niej.
2. Kody CPV określające przedmiot zamówienia:
09111210-5 węgiel energetyczny
09113000-4 koks energetyczny
09111400-4 drewno rozpałkowe
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3. Ilości dotyczące przedmiotu zamówienia:
Dostawa węgla opałowego (orzech I) w ilości:
80,0 Mg
Dostawa węgla opałowego ( ekogroszek) w ilości: 3,5 Mg
Dostawa koksu opałowego w ilości:
6,0 Mg
Dostawa podpałki w ilości:
31,1 m3
4. Dostawy przedmiotu zamówienia obejmują obszary nieruchomości: Bielsko-Biała, Katowice, Rybnik i
Zabrze.
5. Szczegółowe ilości paliwa dla poszczególnych obiektów określa załączniki nr 1 oraz 2a, 2b i 2c do
siwz, zawierający adresy placówek, ilości dostaw, pojemności składów opału.
6. Zamówienia będą składane przez przedstawicieli Zamawiającego z placówek pocztowych
wyszczególnionych w załączniku nr 1 i 4 do umowy.
7. Dostawy węgla, koksu i podpałki następować będą systematycznie, w terminie 3 dni roboczych od
dnia zgłoszenia zapotrzebowania faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną.
8. Dostawy paliwa oraz podpałki będą się odbywały samochodem dostawczym przystosowanym do ich
przewozu. Dostarczane paliwo nie może być zmieszane. Do każdej dostawy Wykonawca załączy
świadectwo jakościowe węgla i koksu wystawione przez upoważnione laboratorium, zawierające
minimum nazwę i asortyment paliwa, skład chemiczny paliwa oraz wartość opałową.
9. Dostawa, rozładunek i zapiwniczenie odbywać się będzie na koszt Wykonawcy do składów opału
przy kotłowniach usytuowanych w obiektach wymienionych w załącznikach nr 2a, 2b i 2c do siwz,
w uzgodnieniu z osobami do kontaktu, wskazanymi do odbioru paliwa i wymienionymi w załączniku .
1) Przyjęcie towaru do kotłowni Zamawiającego, będzie stanowić potwierdzenie ilości
dostarczonego towaru. Potwierdzenie dostawy nastąpi każdorazowo na formularzu dostawy,
stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Dopuszcza się stosowanie przez Wykonawcę innych
druków potwierdzenia dostawy, pod warunkiem, że zawierać będą informacje wyszczególnione w
przedmiotowym załączniku.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego zbadania jakości lub ilości dostarczanego
towaru przy dostawie lub w terminie późniejszym (dotyczy zbadania jakości dostarczonego
paliwa). Badanie jakości odbywać się będzie poprzez pobranie próbek przez niezależną
jednostkę laboratoryjno-badawczą wskazaną przez Zamawiającego. Natomiast badanie
ilościowe polegać będzie na pomiarze wagi opału przed i po złożeniu opału na wskazanej przez
Zamawiającego wadze samochodowej, w pobliżu miejsca dostawy.
3) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) dostarczany węgiel i koks powinien być wysokiej jakości zgodnie z potrzebami
Zamawiającego, określonymi poniżej oraz Polskimi Normami obowiązującymi
w tym zakresie,
b) parametry paliwa i podpałki:
Węgiel opałowy - zgodny z normami PN-82/G-97001 sortyment, PN-82/G-97003 klasa,
gatunek, PN-82/G-97002 typ, w szczególności:
- sortyment:
orzech I
- klasa:
27-5-6
- typ:
32
- gatunek:
I
- uziarnienie: 40 - 80 mm
- zawartość popiołu do 5%
- zawartość siarki do 0,6%
- wartość opałowa min. 27 000 kJ/kg
Ekogroszek – paliwo kwalifikowane z węgla kamiennego, do kotłów retortowych, zgodny
z normami PN-82/G-97001 sortyment, PN-82/G-97003 klasa, gatunek, PN-82/G-97002 typ,
w szczególności:
- sortyment:
groszek (selekcjonowany)
- klasa:
28-5-6
- typ:
31-32
- gatunek:
I
- spiekalność metodą Rogi RI < 10
- uziarnienie: 5-25 mm
- zawartość popiołu do 5%
- zawartość siarki do 0,6%
- wartość opałowa:
24 500 do 28 000 kJ/kg

-3-

Nr postępowania: PI12/174/2016

Koks opałowy jest zgodny z normami PN-86/C-02050/01 koks postanowienia ogólne,
PN-86/C-02050/06 koks przemysłowo-opałowy, w szczególności:
- sortyment:
gruby
- granulacja min:
40 mm
- gatunek:
I
- zawartość popiołu do 10%
- zawartość siarki do 0,6%
- wartość opałowa min. 28 000 kJ/kg
Podpałka z drewna opałowego:
- sortyment:
cięte, łupane
- długość mm:
250- 400 mm
- opakowanie:
worki , wiązki
- gatunek:
sosna, świerk itp.
- zawartość wilgoci max do 20% (powietrzno-suche)
- wartość opałowa min. ok. 15 000 kJ/kg
10. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określa wzór umowy
stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ wraz z jej załącznikami.
11. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.
12. Zamawiający zastrzega zmniejszenie realizacji usług. Zmniejszenie nie przekroczy 30% wartości
brutto umowy.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
14. Zamawiający żąda, aby oferta obejmowała pełny zakres przedmiotu zamówienia zgodnie
z opisanymi wymogami.
15. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
16. Wykonawcy będą ponosić wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania lub zmiany wymagań technicznych
i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia.
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UCZESTNICTWA I WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie prawidłowo zrealizować
przedmiot zamówienia, w szczególności:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) są w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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 oraz w oparciu o złożone dokumenty określone niżej.
2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy
ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zamawiający wymaga umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców:
1) w przypadku spółki cywilnej – umowę spółki,
2) w przypadku konsorcjum umowę zawierającą co najmniej:
a) oznaczenie stron,
b) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,
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c) oznaczenie czasu trwania umowy (co najmniej na czas realizacji zamówienia i okres
gwarancji oraz rękojmi),
d) oznaczenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
e) ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy,
f) zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz dokonywania
w niej zmian bez zgody zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań
związanych z umową o zamówienie.
5. Wykaz dokumentów:
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 4 do siwz.
2) Kalkulacja ceny - załącznik nr 2a, 2b i 2c do siwz.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z innych dokumentów
załączonych przez wykonawcę do oferty, a w przypadku dołączenia kserokopii pełnomocnictwa
musi być ono poświadczone notarialnie.
5) Oświadczenie - załącznik nr 5 do siwz.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa:
1) w ust. 5 pkt. 3) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
2) Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt. 3) powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Poczta Polska S.A.
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
4) W przypadku oferty składanej przez dwa i więcej podmiotów, każdy podmiot z osobna
zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, wystawionych indywidualnie na ten podmiot,
określonych ust. 5 pkt. 3). Pozostałe wymagane dokumenty podmioty te mogą złożyć wspólnie.
5) Wykonawca ma obowiązek złożenia dokumentów i oświadczeń rzetelnych oraz potwierdzających
prawdę, pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 Ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca
1997 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zmianami).
IV. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SIWZ
1. Wykonawca ma prawo do zadawania pytań dotyczących treści SIWZ oraz warunków przedmiotu
zamówienia w formie określonej w niniejszej SIWZ na co najmniej 3 dni robocze przed upływem
terminu składania ofert.
2. Wykonawca może zgłosić, przed złożeniem ofert, zastrzeżenia do wymagań SIWZ co do zapisów
dyskryminujących jednego lub grupę Wykonawców.
3. Odpowiedzi na pytania Poczta Polska S.A. przesyła wszystkim Wykonawcom biorącym udział
w postępowaniu. Chyba, że odpowiedź nie powoduje zmian w SIWZ wówczas Poczta Polska S.A.
udziela odpowiedzi Wykonawcy, który zadał pytanie.
4. Poczta Polska S.A. może zdecydować czy udzieli odpowiedzi na pytania, które wpłynęły po terminie.
V. ZMIANY DO SIWZ
1. Poczta Polska S.A. przed upływem terminu składania ofert, ma prawo dokonania zmian treści SIWZ
w ramach odpowiedzi udzielonych Wykonawcy lub z własnej inicjatywy.
2. W takim przypadku przekazuje treść zmian wszystkim Wykonawcom uczestniczącym
w postępowaniu oraz umieszcza je na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.
3. Jeżeli zmiana treści SIWZ jest istotna, termin składania ofert może zostać przedłużony o czas
niezbędny do wprowadzenia zmian.
4. W trakcie postępowania Poczta Polska S.A. może doprecyzować lub zmieniać dowolne wymagania
dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia.
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VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy.
3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
4. Wszelkie podpisy powinny być sporządzone w sposób umożliwiający ich identyfikację (np. wraz
z imienną pieczątką osoby podpisującej), w celu umożliwienia jednoznacznej identyfikacji osoby
podpisującej.
5. Dokumenty wymienione w pkt. III SIWZ należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej
„za zgodność z oryginałem'' przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy, z wyjątkiem dokumentów o których mowa w pkt. III. 1, 2, które muszą być złożone
w formie oryginału.
6. Za osoby uprawnione uznaje się:
1) osoby wskazane w dokumentach rejestrowych;
2) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których
mowa w pkt. VI.6.1 SIWZ. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona notarialnie).
7. W przypadku, gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących działalność
w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo udzielone
przez pozostałych wspólników (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).
8. Wykonawca może złożyć ofertę samodzielnie lub w konsorcjum z innym podmiotami, zwanymi dalej
Wykonawcą.
9. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, należy wskazać jednego reprezentanta do którego
będzie kierowana korespondencja.
10. Wszelkie poprawki (zmiany) w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę
w sposób umożliwiający identyfikację osoby parafującej.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich
tłumaczeniem na język polski i parafowane przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
12. Wskazane jest aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i spięte w sposób uniemożliwiający
jej zdekompletowanie.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty musi być podana zgodnie z wymaganiami formularza ofertowego i formularzy cenowych,
w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT,
zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).
2. W cenę oferty muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie poniesie
Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty oraz prowadzenia rozliczeń w walutach
obcych.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Prawidłowe obliczenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy.
VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
1. Termin składania ofert upływa dnia 30.12.2016 r. do godz. 12:00.
2. Ofertę należy złożyć w opakowaniu gwarantującym zachowanie poufności i nienaruszalności oferty
do terminu składania ofert.
3. Ofertę należy dostarczyć do Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury, pl. Oddziałów
Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice, Sekretariat – pok. 433, IV p. z dopiskiem: „Przetarg
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odrębny nieograniczony – dostawa węgla, koksu i podpałki do wybranych obiektów pocztowych wraz
z zapiwniczeniem, z przeznaczeniem paliwa do celów grzewczych. Nr postępowania PI12/174/2016”
oraz adnotacją: "nie otwierać przed 30.12.2016 godz. 12:30”
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę pod warunkiem, że Poczta Polska otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wniosek o wycofaniu oferty.
5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone zgodnie
z zapisem pkt. VIII. 3 SIWZ oraz dodatkowo opisane „Zmiana” lub „Wycofanie".
IX. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGOWYKONANIA UMOWY.
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
X. ANALIZA OFERT I NEGOCJACJE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
1. W trakcie postępowania, po otwarciu ofert, Poczta Polska S.A. będzie prowadziła negocjacje
z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Negocjacjom mogą podlegać wszystkie warunki
zamówienia.
2. W trakcie negocjacji Wykonawcy mogą zostać zobowiązani do złożenia kolejnych ofert.
3. W przypadku odrzucenia oferty Wykonawcy lub uznaniu jej za nieważną, Poczta Polska S.A.
przesyła pisemną informację wyłącznie do tego Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega, że może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający zwróci się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wiąże się z przedłużeniem wadium na okres związania
ofertą lub wniesieniem nowego wadium na ten okres.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do uzupełnienia dokumentów i/lub
do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
XI. ZAWARCIE UMOWY
1. Wszelkie informacje od pracowników prowadzących postępowanie ze strony Poczty Polskiej S.A.
w szczególności dotyczące oceny oferty Wykonawcy, kwalifikacji do kolejnego etapu postępowania
negocjacji nie stanowią obietnicy lub zobowiązania do zawarcia przez Pocztę Polską umowy
z Wykonawcą.
2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie przyjęta przez
Pocztę Polską S.A.
3. Potwierdzeniem przyjęcia oferty Wykonawcy i dokonania zakupu jest zawarcie przez Strony umowy.
4. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień SIWZ, oferty
Wykonawcy oraz ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji między Stronami.
5. Warunkiem, koniecznym ze strony wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie
zamawiającemu przed zawarciem umowy następujących dokumentów:
1) zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
2) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
3) kopię umowy współpracy (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), określającej
w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń.
XII. WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu w niniejszym postępowaniu jest zawarcie
umowy. Żadna informacja i deklaracja ze strony Poczty Polskiej S.A. przekazana na etapie
przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia
umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie wobec Wykonawców prawo do zamknięcia postępowania albo jego
części bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn. W takim przypadku
informacja o zamknięciu postępowania jest kierowana do wszystkich Wykonawców którzy złożyli
oferty.
3. Projekt umowy zawiera załącznik nr 3 do siwz.
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XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE ODRĘBNE
Na każdym etapie postępowania o Zamówienie Odrębne, Poczta Polska S.A. zastrzega sobie wobec
Wykonawców prawo do unieważnienia całości lub części postępowania bez podania przyczyn. W takim
przypadku informacja o unieważnieniu postępowania jest kierowana do wszystkich Wykonawców.
XIV. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE ODRĘBNE
Poczta Polska. S.A. zastrzega sobie wobec Wykonawców prawo do zamknięcia postępowania bez
dokonania wyboru ofert bez podania przyczyn. W takim przypadku informacja o zamknięciu
postępowania jest kierowana do wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty.
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszą
przepisy Kodeksu cywilnego.

specyfikacją istotnych warunków zamówienia stosuje się

Załączniki
Załącznik nr 1 do siwz (1a do umowy) – specyfikacja ilościowo-rodzajowa
Załącznik nr 2a, 2b i 2c do siwz (2 do umowy) – kalkulacja ceny,
Załącznik nr 3 do siwz – projekt umowy z załącznikami,
Załącznik nr 4 do siwz – formularz ofertowy,
Załącznik nr 5 do siwz – oświadczenie
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załącznik nr 4 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA)
W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzonego
w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego na dostawę węgla, koksu i podpałki do wybranych
obiektów pocztowych wraz z zapiwniczeniem, z przeznaczeniem paliwa do celów grzewczych,
nr postępowania PI12/174/2016
Nazwa i adres Wykonawcy:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Numer NIP ..............................................................................................................................................
REGON ……………………………………………………………………………………………………….…..
Numer tel. ...............................................................................................................................................
Numer faks .............................................................................................................................................
Adres e-mail ……………………………………...……………………………………………………….……..
1. Oferujemy wykonanie zamówienia objętego przetargiem odrębnym nieograniczonym na dostawa
węgla, koksu i podpałki do wybranych obiektów pocztowych wraz z zapiwniczeniem, z
przeznaczeniem paliwa do celów grzewczych:
wartość netto ………………………………………………………………….………………….……zł
słownie ……………………….………………………………………………………………….……. zł
stawka podatku VAT …………….%. kwota podatku VAT ………………………………………..zł
wartość brutto …………………………………………………………………………..……………..zł
słownie …………………………………………………………………………………………………zł
2. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2017 r.
3. Warunki płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury VAT.
4. Osobą upoważnioną do kontaktu i negocjacji, w tym podpisywania formularza ofertowego
po negocjacjach jest: .............................................................................
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
Wszystkie uwarunkowania związane z realizacją przedmiotowego zadania uwzględnia cena
oferty.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia – 60 dni.
7. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
8. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/zlecimy w części podwykonawcom
(należy określić podwykonawcę i zakres): …………………………...…………………..………………
…..………………………………........................................................................................................*
Za dostawy wykonane przez podwykonawców ponosimy pełną odpowiedzialność.
9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
10. Oświadczamy, że Wykonawcy znane są przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej i karnej
za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, a także za dokonywanie czynów nieuczciwej
konkurencji.
11. Oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczeni;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
12. Dokumenty, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania (informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji): .....................................................................................................................................
…..………………………………..........................................................................................................
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13. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty i oświadczenia wymagane w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia tj.:
załączniki nr 2a, 2b i 2c do siwz (2 do umowy) – kalkulacja ceny,
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

..................................................................................................
(podpis, pieczęć)
Data: ..........-..........-2016 r.

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ

......................................................
(pieczątka Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego przez:
POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury, Wydział Zakupów w Katowicach, pl. Oddziałów Młodzieży
Powstańczej 7 w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego na na dostawę węgla, koksu
i podpałki do wybranych obiektów pocztowych wraz z zapiwniczeniem, z przeznaczeniem paliwa do
celów grzewczych
Oświadczamy, że:
1) nie wszczęto wobec Firmy, którą reprezentujemy, postępowania upadłościowego, nie jest
postawiona w stan likwidacji i nie ogłoszono jej upadłość;
2) w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła
Poczcie Polskiej S.A. szkody;
3) Firma, którą reprezentujemy nie pozostaje z Pocztą Polską S.A. w sporze,
4) Firma, którą reprezentujemy nie znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej
wykonanie zamówienia.
5) w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania Firma, którą reprezentujemy nie zrealizowała
nienależycie umowy zawartej z Pocztą Polską S.A, nie wyrządzając szkody Poczcie Polskiej S.A.
Uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

..................................................................................................
(podpis, pieczęć)
Data: ..........-..........-2016 r.
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