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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu odrębnego
nieograniczonego w oparciu o zasady przewidziane w niniejszej SIWZ na:

„Remont lokalu UP Iwaniska”
1. Informacje o Zamawiającym

Zamawiający: POCZTA POLSKA S. A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa

Postępowanie prowadzone jest przez jednostkę organizacyjną Zamawiającego Poczta Polska S.A.,
Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. W. Moritza 2,
20-900 Lublin.

Adres do korespondencji: ul. H. Sienkiewicza 7, 25-351 Kielce

Adres e-mail Zamawiającego: inwestycje@lublin.poczta-polska.pl

Numer telefonu / faks: (41) 344 33 22

Strona internetowa: www.poczta-polska.pl
2. Negocjacje z Wykonawcami
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami, którzy
złożyli oferty, na każdym etapie przedmiotowego postępowania.
2) Negocjacjom podlegać mogą wszystkie warunki zamówienia. Na negocjacjach zostaną
ustalone
ostateczne warunki umowy.
3) W trakcie negocjacji, Wykonawcy zobowiązani zostaną do złożenia ofert ostatecznych.
3. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania budowlanego: „Remont lokalu UP Iwaniska”
zlokalizowanego przy ul. Rynek 1, 27-570 Iwaniska, w oparciu o przedmiar robót, specyfikację
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, ofertę wraz z kosztorysem ofertowym oraz
postanowienia umowy.
2) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, remontowych obejmujących swoim
zakresem:

wymianę posadzek,

demontaż boazerii,

malowanie,

dostosowanie lad.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w n/w dokumentach:
a) Przedmiar robót – stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowanych – stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ
4) Szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący
załącznik nr 2 do SIWZ.
5) Kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45450000-6
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45442110-1
Malowanie

45453000-7
Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4
Tynki i okładziny
6) Zamawiający umożliwi potencjalnym Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu po uprzednim
ustaleniu terminu wizji z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w pkt 13 ppkt 2 niniejszej SIWZ.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w przygotowaniu oferty oraz wyliczeniu
ceny ofertowej, związane z nie odbyciem przez wykonawcę wizji lokalnej.
4. Oferty częściowe, oferty wariantowe, podwykonawcy
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, dopuszczających odmienny, niż określony
przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia.
3) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom. Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie danych Podwykonawcy oraz części zamówienia, której
wykonanie powierzy temu Podwykonawcy.
5. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia wynosi: 4 tygodnie od daty podpisania umowy
6. Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zgłaszanie uwag przez Wykonawców
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1) Wykonawcy mają prawo zadawania pytań dotyczących SIWZ oraz warunków i przedmiotu zamówienia.
Termin zadawania pytań upływa na 3 dni robocze przed terminem składania ofert. Zamawiający może
zdecydować, czy udzieli odpowiedzi na pytania, które wpłynęły po terminie.
2) Wykonawcom przysługuje przed złożeniem oferty, prawo zgłaszania zastrzeżeń do postanowień SIWZ,
które uważają że mogłyby być dyskryminujące w stosunku do jednego lub grupy Wykonawców.
7. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Modyfikacja SIWZ
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji SIWZ na każdym etapie postępowania.
2) W trakcie postępowania Komisja może doprecyzować lub zmienić wymagania techniczne i jakościowe
dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia.
9. Warunki uczestnictwa w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie prawidłowo zrealizować
zamówienie, w szczególności:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną robotę polegającą na
budowie, rozbudowie, przebudowie albo remoncie obiektu budowlanego o wartości zamówienia nie mniejszej
niż 20 000 PLN brutto;
2) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobą
posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
- kierownik budowy – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (uprawnienia budowlane + aktualne
zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa);
Jeżeli Wykonawca korzysta z wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego, musi on uczestniczyć w realizacji
zamówienia i zostać wskazany w formularzu ofertowym jako podwykonawca.
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3) dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. umowa
spółki, pełnomocnictwa osób reprezentujących Wykonawcę, między innymi podpisujących ofertę, o ile
upoważnienie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów;
4) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z
załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone
(np. referencje). Wymagane jest wykonanie w ww. okresie jednej roboty polegającej na budowie,
rozbudowie, przebudowie albo remoncie obiektu budowlanego o wartości zamówienia nie mniejszej niż
20 000 PLN brutto. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
5) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie osób
kierujących robotami: kierownik budowy – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne
zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa;
6) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej, w formie papierowej,
(należy załączyć również wersję elektroniczną na płycie CD zapisaną w sposób umożliwiający
otworzenie w programie NORMA lub innym współpracującym z programem NORMA PRO 4.19 –
rozszerzenie ath, xml). Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną
z dołączonymi zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu, albo metodą szczegółową.
W przypadku kalkulacji szczegółowej zestawienia materiałów, robocizny i sprzętu nie są
wymagane.
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 bądź odrzucenia oferty.
11.

Opis sposobu przygotowania oferty
1) Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ
oraz załącznikami do niej.
2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią załącznika nr 1 - Formularz ofertowy wraz z kosztorysem
ofertowym.
4) Ofertę należy złożyć na piśmie – pod rygorem jej nieważności.
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5) Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski i podpisane przez
Wykonawcę. W przypadku rozbieżności w tłumaczeniu za wiążącą uznaje się wersję polskojęzyczną.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna lub konsorcjum)
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, a dokumenty wyszczególnione w pkt 10 ppkt 2 SIWZ muszą być
złożone przez każdy podmiot oddzielnie. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie korespondencja kierowana będzie do pełnomocnika.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
8) Dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii, potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę - osobę uprawnioną do reprezentacji. Dokument wskazany w pkt 10 ppkt
2 może być złożony również w postaci samodzielnie pobranego przez Wykonawcę wydruku
z właściwej strony internetowej.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez Notariusza.
9) Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być dokonane w sposób nie budzący wątpliwości,
poprzez przekreślenie treści podlegającej poprawie w sposób umożliwiający odczytanie poprawianej
treści oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
10) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz złożeniem
oświadczeń i dokumentów, wchodzących w skład oferty.
11) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12) Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści i zapewniającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert oraz opisać w poniższy sposób:
firma i siedziba Wykonawcy
nr tel. i faxu
POCZTA POLSKA S.A.
Pion Infrastruktury,
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie
25-351 Kielce, ul. Sienkiewicza 7 pok. nr 2
Oferta na: „Remont lokalu UP Iwaniska”
13) W dowolnym momencie, przed upływem terminu do składania ofert, każdy Wykonawca może zmienić lub
wycofać swoją ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być dokonane według takich samych
wymagań, jak złożenie pierwotnej oferty. Dodatkowo na kopercie Wykonawca musi umieścić napis
„ZMIANA OFERTY” względnie „WYCOFANIE OFERTY”.
14) Sposób wyliczenia ceny:
a)
Wykonawca wyliczy cenę oferty na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego danych
w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do niej. Cena oferty wyliczona zostanie przez Wykonawcę
jako wartość netto wynikająca z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie
przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z
uwzględnieniem warunków i wymogów wynikających z SIWZ, powiększona o należny podatek
VAT.
b)
Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty i obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne
do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
c)
Wykonawca podaje wszystkie ceny (w tym ceny jednostkowe) z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku, przy uwzględnieniu, że najmniejszą jednostką płatniczą w Polsce jest 1
grosz.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest ustanowione.
13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje ogólne Zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej www.poczta-polska.pl. Informacje dotyczące danego Wykonawcy Zamawiający
przekazuje faxem lub mailem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Wykonawca
przekazuje faxem lub mailem, a na żądanie Zamawiającego również w formie pisemnej. Zamawiający
dopuszcza przeprowadzenie negocjacji drogą elektroniczną. Każdy Wykonawca zobowiązany jest
wskazać w Formularzu ofertowym adres elektroniczny, z którego będą prowadzone w imieniu
Wykonawcy negocjacje oraz wskazać uprawnioną do nich osobę. Adres elektroniczny Zamawiającego
wskazany jest w pkt 1 niniejszej SIWZ.
2) Osobą uprawnioną do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w sprawach przedmiotu zamówienia:
Aldona Mieczkowska tel.: 41 344 33 22;
b) w sprawach dokumentacji przetargowej: Aldona Mieczkowska tel.: 41 344 33 22.
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14. Miejsce i termin składania ofert
1) Oferty należy składać w: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w
Lublinie, Dział Inwestycji i Remontów, 25-351 Kielce, ul. Sienkiewicza 7 pok. nr 2 w terminie do dnia
24.07.2017 r. do godz. 11.00.
2) Zamawiający dokona otwarcia ofert bez udziału Wykonawców, gdyż przedmiotowe postępowanie
prowadzone jest w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z
2017. 459 tj.) oraz w oparciu o zasady przewidziane w niniejszej SIWZ.
15. Wybór Wykonawcy
Po zakończeniu negocjacji Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, któremu przekaże umowę do
podpisu. Pozostałym Wykonawcom zostanie przekazana informacja o zakończeniu postępowania.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie przyjęta przez
Zamawiającego.
16. Jawność postępowania
1) Postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny.
2) Wykonawcom oraz podmiotom trzecim, nie są udostępniane jakiekolwiek dokumenty wewnętrzne Poczty
Polskiej S.A., związane z niniejszym postępowaniem.
3) Zamawiający zastrzega sobie wobec Wykonawców prawo do zamknięcia postępowania albo jego części
bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.
4) Zamawiający zastrzega sobie wobec Wykonawców prawo do unieważnienia postępowania albo jego
części bez podania przyczyn.
17. Formalności jakie należy dopełnić, przed zawarciem umowy
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie przyjęta przez
Zamawiającego.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć/wskazać:
a)
w przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę podmiotów występujących wspólnie –
Wykonawcy muszą dostarczyć umowę regulującą ich współpracę w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika do reprezentowania w
postępowaniu lub notariusza;
b)
koordynatora ds. BHP, o którym mowa w Porozumieniu o Współpracy Pracodawców;
c)
ważną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie zgodnym z § 5 ust. 4 umowy
18. Warunki umowy na wykonanie 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) Wzór umowy zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Wzór formularza ofertowego.
Wzór umowy wraz z załącznikami.
Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.
Przedmiar robót.
Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót budowlanych.

ZATWIERDZAM:
Dyrektor Operacyjny ds. Nieruchomości

Grzegorz Kwiatkowski
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