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INFORMACJE OGÓLNE
I.

Nazwa i adres Zamawiającego:

1. Zamawiający: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
2. Jednostka

organizacyjna

Zamawiającego

prowadząca

postępowanie

zw.

dalej

Zamawiającym:
Pion Infrastruktury
Wydział Zakupów w Łodzi
z siedzibą: al. Kościuszki 5/7,
90-940 Łódź
tel. 42 672 89 73
fax. 42 630 08 08
3. Adres strony internetowej: www.poczta-polska.pl.
4. Adres poczty elektronicznej: przetargi@lodz.poczta-polska.pl
5. NIP: 525-000-73-13 REGON: 010684960
6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców
1) Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną
z zastrzeżeniem, że Oferta Wykonawcy

pod rygorem nieważności musi być złożona

wyłącznie na piśmie. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji drogą faksową lub elektroniczną, każda ze Stron postępowania na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Powyższe dokumenty
powinny być sporządzone w formie pisemnej, podpisanej przez osobę/y uprawnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym lub
pełnomocnictwem, pod rygorem nieważności takiego dokumentu.
2) Wszystkie

oświadczenia,

wnioski,

zawiadomienia

oraz

informacje

mogą

być

przekazywane do Zamawiającego:
a) pisemnie – na adres: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Wydział Zakupów
w Łodzi, al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź, pok. 312;
b) faksem – na numer: 42 633 08 08
c) drogą elektroniczną – muszą być zeskanowane po ich podpisaniu przez
uprawnioną/e osobę/y a następnie przesłane na następujący adres e-mailowy:
przetargi@lodz.poczta-polska.pl
3) Komunikacja z Wykonawcami będzie prowadzona również poprzez zamieszczanie
istotnych informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej Poczty Polskiej
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S.A. pod adresem:
http://przetargi.poczta-polska.pl/

4) Wszelkie informacje, zawiadomienia, i inne pisma sporządzone przez Zamawiającego
w niniejszym postępowaniu, Zamawiający uprawniony jest do przekazywania Wykonawcy
pisemnie, faksem, drogą elektroniczną na adresy i numery wskazane w ofercie
Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – Wykonawca bezwzględnie w swojej
ofercie zobowiązany jest wskazać adres pocztowy do korespondencji, numer faksu jak
również adres e-mailowy.

5) Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
a) sprawy merytoryczne:
 Sebastian Stanikowski – 502 015 594


Emilia Sierbin – 502 015 822, 42 639 65 66

b) sprawy proceduralne: Anna Roszkowska – tel. 42 672 89 73
II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia odrębnego prowadzone jest w trybie
przetargu odrębnego nieograniczonego na podstawie wewnętrznych przepisów w Poczcie
Polskiej S.A.
2. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia odrębnego prowadzone jest w sposób
niejawny.
3. Wykonawcom oraz podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem,
nie są udostępniane jakiekolwiek dokumenty wewnętrzne Poczty Polskiej S.A. związane
z niniejszym postępowaniem.
4. Zamawiający zastrzega sobie:
1) prawo do zamknięcia postępowania albo jego części bez dokonywania wyboru
którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn,
2) prawo do unieważnienia całości postępowania lub części, jeżeli: nie wpłynęła żadna ważna
oferta, wystąpiły okoliczności, w których udzielenie zamówienia nie leży w interesie Poczty
Polskiej, nie ma możliwości finansowania zamówienia, w szczególności najkorzystniejsza
oferta przewyższa kwotę przeznaczoną na zakup i nie przyznano dodatkowych środków
finansowych, postępowanie o zamówienie doprowadziłoby do zawarcia umowy dotkniętej
nieważnością w całości lub części,
3) że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy na piśmie.
Żadna

informacja

i deklaracja

ze

strony

Zamawiającego

przekazana

na

etapie
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przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do
zawarcia umowy,
4) prawo do doprecyzowania lub zmiany wymagań technicznych i jakościowych dotyczących
przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia w trakcie postępowania.

5. Negocjacje z Wykonawcami.
1) Złożone przez Wykonawców oferty nie są ofertami końcowymi. W celu uzyskania jak
najkorzystniejszych ofert Zamawiający przewiduje możliwość wieloetapowych negocjacji
złożonych ofert z wybranymi Wykonawcami. Inicjatywę w zakresie przedmiotu (tematu)
negocjacji ma Zamawiający.
2) Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny, co oznacza, że żadna ze stron bez
zgody drugiej strony nie może ujawnić informacji handlowych związanych z negocjacjami.
3) Zamawiający dopuszcza następujące formy negocjacji:
- negocjacje osobiste (przedstawiciel Wykonawcy, który przybędzie na negocjacje powinien
przedłożyć dokument upoważniający do negocjacji i złożenia oferty w imieniu Wykonawcy)
- negocjacje pisemne.
4) Po negocjacjach Wykonawcy zobowiązani zostaną do złożenia ofert ostatecznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia .
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego w zakresie
krajowego drogowego przewozu towarów, zgodnie z listem przewozowym, wykonywanych
środkiem transportu samochodowego Wykonawcy, polegające na odbiorze, transporcie
i doręczaniu przesyłek wskazanym przez Zamawiającego Odbiorcom, wraz z wykonywaniem
przez Wykonawcę czynności ładunkowych i innych czynności ustalonych w regulaminach
świadczenia usług oraz zgodnie z organizacją pracy, technologią i innymi wewnętrznymi
regulacjami Zamawiającego; na warunkach określonych w Formularzu oferty stanowiącym
Załącznik nr 1 do SIWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w niniejszym rozdziale
oraz stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ.
2. Usługa będzie realizowana pojazdami o ładowności do 18 ton, przy czym Wykonawca ma
swobodę w doborze pojazdów w zakresie określonym w załączniku nr 2 do wzoru umowy.
Wykonawca ma obowiązek dostosowania taboru do bieżących potrzeb Zamawiającego
i klienta.
3. Wszystkie samochody przeznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia
winny spełniać poniższe wymagania (określone w Załączniku nr 2 do Wzoru umowy):
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Kategorie samochodów:
Kategoria Ic - Samochody o DMC do 3,5 tony:



rodzaj nadwozia – zamknięte (kontener), uniemożliwiające wgląd osób postronnych do
części ładunkowej,
winda samozaładowcza

Kategoria II - Samochody ciężarowe o ładowności od 3,51 do 8,0 tony:





nadwozie furgonowe o uniemożliwiające wgląd osób postronnych do części ładunkowej,
winda samozaładowcza
listwy boczne do mocowania ładunku i poprzeczki zabezpieczające ładunek, kliny pod
koła,
sprawne zabezpieczenia umożliwiające kompleksowe zabezpieczenie przestrzeni
ładunkowej przed dostępem do jej wnętrza,

Kategoria III - Samochody ciężarowe o ładowności od 8,01 do 12,0 ton:





nadwozie furgonowe uniemożliwiające wgląd osób postronnych do części ładunkowej,
winda samozaładowcza,
listwy boczne do mocowania ładunku i poprzeczki zabezpieczające ładunek, kliny pod
koła,
sprawne zabezpieczenia umożliwiające kompleksowe zabezpieczenie przestrzeni
ładunkowej przed dostępem do jej wnętrza,

Kategoria IV - Samochody ciężarowe o ładowności od 12,01 do 18,0 ton




4.

nadwozie furgonowe o uniemożliwiające wgląd osób postronnych do części ładunkowej,
winda samozaładowcza,
listwy boczne do mocowania ładunku i poprzeczki zabezpieczające ładunek, kliny pod
koła,
sprawne zabezpieczenia umożliwiające kompleksowe zabezpieczenie przestrzeni
ładunkowej przed dostępem do jej wnętrza za pomocą plomb,

Wszystkie samochody przeznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy
poza parametrami technicznymi określonymi powyżej winny spełniać następujące warunki:

1) nie starsze niż 12 - letnie, przez cały okres trwania Umowy licząc od dnia pierwszej rejestracji
samochodu.
2) być sprawne technicznie,
3) być dopuszczone do ruchu na drogach publicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) być w kolorze białym. W pierwszych 3 miesiącach od rozpoczęcia realizacji przedmiotu
Umowy dopuszcza się wykorzystywanie samochodów o innym kolorze. Samochody
w kolorach innych jak białe nie podlegają logowaniu.
5) posiadać czystą (bez obcych zapachów) przestrzeń ładunkową, wolną od innych ładunków,
szczelną i zabezpieczoną przed możliwością uszkodzenia przesyłki i narażenia jej na
niekorzystny wpływ środowiska podczas przewozu.
6) posiadać dobry stan nadwozia, brak uszkodzeń, wgnieceń, dobry stan powłoki lakierniczej
bez widocznych śladów korozji
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7) wszystkie samochody powinny być wyposażone w wózek paletowy, umożliwiający
bezpieczne manewrowanie ładunkami na skrzyni załadowczej,
8) być estetyczne zewnętrznie oraz pozbawione obcych napisów, oznaczeń i reklam,
9) posiadać oznakowanie wykonane na koszt Wykonawcy, zgodne ze wzorem przekazanym
przez Zamawiającego. Przykładową wizualizację pojazdów zawarto w Załączniku nr 8,
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia samochodu nie spełniającego kryteriów
wymienionych w umowie.
Wykonawca wyraża zgodę na zamontowanie, na wniosek Zamawiającego, mobilnego systemu
monitoringu pojazdów, urządzenie zostanie przekazane przez POL RD. Koszt użytkowania
mobilnego systemu monitorowania pojazdu jest po stronie Wykonawcy i nie może przekroczyć 25
zł/m-cznie. System ten zostanie zamontowany w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku przez
Zamawiającego i zdemontowany na wniosek Wykonawcy w przypadku wycofania samochodu
z realizacji umowy. System pozostaje własnością Zamawiającego.
5. Realizacja usługi kolekcji /dystrybucji przesyłek na podstawach paletowych o wadze
do 1000 kg na terenie całego województwa łódzkiego została podzielona na 7 części
(rejonów):
Część 1 – rejon Łódź Miasto, Łódzki Wschodni, Pabianicki
Część 2 – rejon Poddębicki, Zgierski, Łęczycki, Kutnowski
Część 3 – rejon Łowicki, Skierniewicki, Rawski, Brzeziński
Część 4 – rejon Tomaszowski, Opoczyński
Część 5 – rejon Piotrkowski, Radomszczański
Część 6 – rejon Bełchatowski, Pajęczański, Wieluński
Część 7 – rejon Zduńskowolski, Łaski, Sieradzki, Wieruszowski
6. Ilość przedmiotu zamówienia oraz charakterystykę przedmiotu zamówienia dla
poszczególnych części w podziale na doręczenia i odbiory przedstawia poniższe
zestawienie:

Nr części

Nr rejonu

Odbiory
kolekcja - liczba przesyłek
na podstawach paletowych
o wadze do 1000 kg

Doręczenia
dystrybucja - liczba
przesyłek
na podstawach paletowych
o wadze do 1000 kg

Szacunkowa łączna liczba jednostek
ładunkowych
w okresie 24 m-cy
trwania umowy
kol. 3 + kol. 4

1

2

3

4

5

I

1

41 164

34 638

75 802

II

2

18 072

14 056

32 128

III

3

11 044

10 542

21 586

IV

4

17 068

5 522

22 590

V

5

6 526

11 044

17 570
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VI

6

26 104

9 538

35 642

VII

7

5 522

10 040

15 562

125 500

95 380

220 880

RAZEM

Pojazdy będą rozliczane wg stawki za jednostkę ładunkową (Załącznik nr 10 do Wzoru umowy):
1 paleta EUR (120*80) = 1 jednostka ładunkowa.
1 paleta przemysłowa (max. 120*120) = 1 jednostka ładunkowa.
1 pół paleta (80*60) = 1 jednostka ładunkowa.

7. Usługa będzie polegała na odbiorze, doręczeniu i przemieszczaniu ładunków na podstawach
paletowych o wadze do 1000 kg zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi „Przesyłka
paletowa w obrocie krajowym” ustalonym przez Zamawiającego (http://www.pocztapolska.pl/biznes/towary/przesylka-paletowa/), innymi regulaminami (wytycznymi) świadczenia
usług ustalonymi przez Zamawiającego oraz wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego.
Pojazdy będą wykorzystywane na terenie województwa łódzkiego.
Wykonawca nie będzie miał wyłączności na doręczanie i odbiór przesyłek paletowych
na całym obszarze określonym w umowie. Na tym samym obszarze, na zlecenie
Zamawiającego, doręczanie i odbiór wykonywać mogą także inne podmioty gospodarcze lub
pracownicy Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru lub doręczania tego samego dnia
i w przedziałach czasowych wskazanych przez zamawiającego, wszystkich przygotowanych
przez Zamawiającego przesyłek paletowych. Podjęcie palet z magazynu odbywać będzie się
zgodnie z ustalonym harmonogramem, z którym Wykonawca zostanie zapoznany po
podpisaniu umowy.
Zamawiający zakłada rozwój usługi w przyszłości toteż Wykonawcy rekomenduje się
zachować elastyczność co do posiadanego taboru.
8. Harmonogram realizacji usług
Miejsce podstawienia pojazdu: AL. Włókniarzy 227, 90-900 Łódź
Dni pracy: od poniedziałku do piątku, w wyjątkowych sytuacjach według zapotrzebowań POL
RD, również w sobotę.
Miejsce rozliczenia: AL. Włókniarzy 227, 90-900 Łódź
Dodatkowe informacje:
W przypadku potrzeb Zamawiającego w części 4 i 5 może wystąpić konieczność dokonania
doładunku/rozładunku pojazdu na magazynie w Piotrkowie Trybunalskim ul. Łódzka 66.
W przypadku potrzeb Zamawiającego w części 6 i 7 może wystąpić konieczność dokonania
doładunku/rozładunku pojazdu na magazynie w Sieradzu ul. Mickiewicza 6.
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Przewidywana godzina podstawienia pojazdu dla poszczególnych rejonów:
Część 1

Rejon 1 - 08:00 – 19:00*

Część 2

Rejon 2 - 07:00 – 18:00*

Część 3

Rejon 3 - 07:00 – 18:00*

Część 4

Rejon 4 - 06:30 – 17:30*

Część 5

Rejon 5 - 06:30 – 17:30*

Część 6

Rejon 6 - 06:30 – 17:30*

Część 7

Rejon 7 - 06:30 – 17:30*

* max. godzina rozliczenia

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, z którym zawarta będzie umowa, że w ramach
wykonywania przedmiotu zamówienia przestrzegał on będzie zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o czasie pracy kierowców (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 z późn. zm.) oraz zapisów
Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu
drogowego (…).
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej Części.
11. Udział podwykonawców.
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Wykonawca jest
zobowiązany umieścić w składanej Ofercie informację o części (określonego zakresu działań
w ramach danej części) zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy. Powierzenie
w całości lub części realizacji umowy podwykonawcom będzie możliwe po uzyskaniu zgody
Zamawiającego i jedynie w zakresie w jakim wyrażona została taka zgoda wyrażona.
Ewentualna odmowa będzie uzasadniona.
IV. Termin wykonania zamówienia.
1. Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji usług lub do
wyczerpania limitu kwotowego przedmiotu umowy, w zależności od tego, która okoliczność
nastąpi wcześniej.
2. Termin podpisania umów: niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania. Orientacyjny termin
zawarcia umów - około połowy czerwca 2017 r. Szacuje się, że termin rozpoczęcia realizacji
umów nastąpi do dwóch tygodni od dnia ich podpisania.
3. Okres od podpisania umowy realizacyjnej do rozpoczęcia realizacji umowy Wykonawca
przeznaczy na przygotowanie się do świadczenia usług.
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V. Warunki uczestnictwa w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, o której mowa poniżej.
Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności Zamawiający uzna
za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualną licencję uprawniającą do
wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy lub zezwolenie na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego rzeczy wydane w formie decyzji administracyjnej na
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz.1414 ze zmianami).
Na potwierdzenie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności, do Formularza oferty należy dołączyć aktualną licencję uprawniającą do
wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy lub zezwolenie na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego rzeczy.
2. Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców na każdym etapie
postępowania do uzupełnienia dokumentów i / lub złożenia wyjaśnień, dotyczących złożonej
oferty. Brak reakcji ze strony

Wykonawcy, odmowa usunięcia błędów lub uzupełnienia

braków może stanowić podstawę do wykluczenia Wykonawcy.
VI. Zasady, termin i miejsce składania ofert.
1.

Wykonawca składa ofertę, która odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.

Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje
oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.

Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów wymaganych
w SIWZ (pkt. VI.6.2) SIWZ). W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników,
należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.

5.

W przypadku, gdy oferta Wykonawcy będącego spółką cywilną nie jest podpisana przez
wszystkich wspólników, zaleca się dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających
umocowanie tych wspólników do dokonywania czynności w imieniu spółki z pominięciem
pozostałych wspólników np.: umowę spółki, uchwałę wspólników.

6.

Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (Załącznik nr 1 SIWZ) wraz z wymaganymi
załącznikami tj.:
1)

dokumentami, o których mowa w pkt. V.1 tj:
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a) aktualną licencją uprawniającą do wykonywania krajowego transportu drogowego
rzeczy lub zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
wydanymi w formie decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku,
poz.1414 ze zmianami).

2)

dokumentami potwierdzającymi umocowanie do złożenia oferty w tym:
a) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości

prawnej - aktualnym odpisem z właściwego rejestru w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydrukiem ze strony
internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,
b) w przypadku przedsiębiorcy, który podlega wpisowi do ewidencji działalności

gospodarczej - wydrukiem ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej,
c) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników oprócz dokumentów,

o których mowa w pkt a i b również pełnomocnictwa w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres i być
udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y umocowane do wykonywania określonej
czynności.
W przypadku niedołączenia do oferty wymaganych dokumentów wynikających z pkt
VI.6.2) lit. a) i b) SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania ich za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, wydrukowania ich i dołączenia do
złożonej oferty.

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.
W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca przedstawił następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie,
2) 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,
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Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i nienaruszonej kopercie. Koperta powinna być
opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres Poczta Polska S.A. Pion
Infrastruktury w Łodzi, al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź, pok. 309 – sekretariat (III piętro)
oraz posiadać dopiski „oferta na przetarg odrębny nieograniczony na usługę transportu
przesyłek paletowych w podziale na 7 części” oraz „nie otwierać przed dniem 23.05.2017 r.
godz. 13:00”.
8.

Jako ważne, uznaje się wyłącznie oferty, które wpłynęły przed wyznaczonym w SIWZ
terminem składania ofert.

9.

Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się:
1) spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację,
2) ponumerować,
3) zaparafować.

10. Błędy mogą być poprawiane przez Wykonawcę z utrzymaniem czytelności poprawionych
wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany
lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty,
tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty”. Koperty oznakowane w ten
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, jeśli procedura ich złożenia została
zachowana. W przypadku wycofania oferty przez Wykonawcę, oferta pierwotna zostanie
niezwłocznie zwrócona.
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego
oznaczenia na kopercie zewnętrznej.
13. Termin, w którym oferta jest wiążąca dla Wykonawcy wynosi 60 dni.
14. Otwarcie ofert wykonuje Komisja na posiedzeniu bez udziału Wykonawców.
15. Ofertę należy złożyć w siedzibie Poczty Polskiej S.A. Pionie Infrastruktury w Łodzi,
al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź, pokój 309 - sekretariat (III piętro), w terminie do dnia
23.05.2017 r. godz. 13:00.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny
1.

Wykonawca dokona kalkulacji ceny oferty, w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1
SIWZ ściśle według instrukcji określonej poniżej:
a) Sposób wyliczenia ceny całkowitej netto: maksymalna liczba jednostek ładunkowych
w okresie trwania umowy * cena jednostkowa netto,
b) Sposób wyliczenia podatku VAT: cena całkowita netto * stawka procentowa podatku
VAT według stawki obowiązującej dla danej usługi,
c) Sposób wyliczenia ceny całkowitej brutto: suma ceny całkowitej netto i podatku VAT.
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2.

Cenę całkowitą netto, wartość VAT oraz cenę całkowitą oferty brutto wyliczoną we właściwej
tabeli znajdującej się w formularzu ofertowym należy przenieść w odpowiednie miejsce
w ust. 1 Formularza ofertowego.

3.

W cenie oferty Wykonawcy musi być zawarty pełen koszt realizacji przedmiotu zamówienia.

4.

Cena oferty wskazana w Formularzu oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim
systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

5.

Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej
walucie.

6.

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

VIII. Zasady i termin zadawania pytań.
1.

Wykonawcy mają prawo zadawania pytań dotyczących SIWZ oraz warunków i przedmiotu
zamówienia.

2.

Wszelkie kontakty pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym powinny odbywać się w sposób
określony w pkt I SIWZ.

3.

Komunikację z Wykonawcami prowadzi się poprzez zamieszczanie informacji na stronie
internetowej, na której był umieszczony SIWZ.

4.

Zamawiający ma prawo, przed terminem składania ofert, modyfikować zapisy SIWZ
w ramach odpowiedzi udzielonych Wykonawcom lub z własnej inicjatywy.

5.

Zmiany w SIWZ oraz odpowiedzi przesyła się wszystkim Wykonawcom biorącym udział
w postępowaniu o zamówienie.

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.

Wykonawca może zadawać pytania nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.

IX. Zgłaszanie zastrzeżeń do SIWZ.
1.

Wykonawca ma prawo w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej
Zamawiającego wniesienia zastrzeżeń do wymagań SIWZ dyskryminujących jednego lub
grupę Wykonawców.

2.

Zastrzeżenie jest rozpatrywane przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od dnia
wniesienia. Zamawiający ma prawo do nieudzielenia odpowiedzi.

3.

O sposobie rozstrzygnięcia Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego.

X. Zakres informacji ujawnianych podczas postępowania.
Zamawiający po zakończeniu postępowania przekaże Wykonawcom informację o jego wyniku
(zawarciu umowy bądź unieważnieniu postępowania).
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XI. Wadium.
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w następującej wysokości:
dla części 1 –
dla części 2 –
dla części 3 –
dla części 4 –
dla części 5 –
dla części 6 –
dla części 7 –

5 000 zł (słownie: pięć tysięcy PLN)
2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset PLN)
2 000 zł (słownie: dwa tysiące PLN)
2 000 zł (słownie: dwa tysiące PLN)
1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset PLN)
2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset PLN)
1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset PLN)

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:
a) pieniądzu – przelewem na rachunek Poczty Polskiej S.A. numer rachunku: 85 1320
0019

0099

0718

2000

0025.

Na

przelewie

należy

umieścić

informację

„PI.TPZKr.2600.50.2107 wadium – usługa paletowa – część nr ……”,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.

3. W

przypadku

wnoszenia

wadium

w

formie

gwarancji

bankowej

lub

gwarancji

ubezpieczeniowej Beneficjentem jest:
Poczta Polska S.A ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
4. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach wskazanych w pkt 10.
5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnosi się przed upływem
terminu składania ofert.
6. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpływu pieniędzy na rachunek
Zamawiającego. Przelew powinien być dokonany w takim terminie, aby Zamawiający mógł
uzyskać potwierdzenie z banku, w którym posiada rachunek bankowy, że do upływu terminu
składania ofert (tj. do 23-05-2017 r. do godz.13:00) kwota wadium wpłynęła na rachunek
bankowy Zamawiającego.
rachunku

bankowym

Brak potwierdzenia z banku posiadania kwoty wadium na

Zamawiającego

do

upływu

terminu

składania

ofert,

będzie

jednoznaczny z niewniesieniem wadium przez Wykonawcę. W przypadku wniesienia wadium
w pieniądzu do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.
Potwierdzeniem wniesienia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, o
których mowa w pkt 2) lit. b - c jest oryginalny dokument banku lub ubezpieczyciela –
dokument prosimy umieszczać w ofercie w sposób umożliwiający jego wyjęcie do zwrotu (np.
w „koszulce”).
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7. Zamawiający dokona zwrotu wadium:
a) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – niezwłocznie
po zawarciu umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia (w przypadku ofert
częściowych lub wyboru kilku ofert zwrot wadium dotyczy tylko ofert, które nie
uczestniczą w dalszym postępowaniu),
b) Pozostałym Wykonawcom- z chwilą zakończenia postępowania, nie później jednak
niż z upływem terminu związania ofertą,
c) Wszystkim Wykonawcom – z chwilą unieważnienia postępowania przez
Zamawiającego lub zamknięcia postępowania bez wyboru oferty,
d) Wykonawcy, którego oferta została uznana za nieważną lub którego oferta została
odrzucona,
e) Wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert
9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie ostatecznej,
b) odmówił podpisania umowy z przyczyn leżących po jego stronie .
11. Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wnoszone przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w swej treści musi odnosić się zarówno
do Zleceniodawcy gwarancji, jak i do wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oznacza to, że z treści gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej musi wynikać, iż odpowiedzialność gwaranta obejmuje swoim zakresem
wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium, w tym sytuacje, w których do
aktualizacji przesłanek zatrzymania wadium przez zamawiającego dochodzi wskutek
zachowania któregokolwiek z wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. 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

14

PI.TPZKr.2600.50.2017
postępowania negocjacji nie stanowią obietnicy lub zobowiązania do zawarcia przez
Zamawiającego umowy z Wykonawcą.
2.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie przyjęta
przez Zamawiającego.

3.

Potwierdzeniem przyjęcia oferty (ostatecznej) Wykonawcy i dokonania zakupu jest zawarcie
przez Strony umowy.

4.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
Wykonawca dostarczy, potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, umowę współpracy –
określająca w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron.

5.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia:
- kopii polisy od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika na kwotę nie mniejszą niż
100 000,00 zł wraz z potwierdzeniem jej opłacenia,
- zaświadczenia z urzędu skarbowego o zarejestrowaniu jako czynnego podatnika od
towarów i usług (zaświadczenie zawierające zapis: czynny).

Załączniki:
1.

Formularz oferty – Zał. nr 1 do SIWZ,

2.

Opis przedmiotu zamówienia – tabele z danymi – Zał. nr 2 do SIWZ

3.

Wzór umowy – Zał. nr 3 do SIWZ
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