Przetarg nieograniczony

nr postępowania PI.TPZ-KA.2600.012.2019
Katowice, 15.02.2019r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa artykułów spożywczych do jednostek Poczty Polskiej S.A.
(OSW "Dąb” Ustroń – Jaszowiec" i OSSiR "Mauritius" Szklarska Poręba)

TRYB ZAMÓWIENIA:

przetarg nieograniczony

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

dostawa

ZATWIERDZAM JW

ZATWIERDZAM JP

Dyrektor Regionu Pionu Infrastruktury Katowice
/- / Grzegorz Kazimierski
(podpis nieczytelny)

Kierownik Wydziału Zamówień Terenowych
/- / Ewa Gogolin
(podpis nieczytelny)
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nr postępowania PI.TPZ-KA.2600.012.2019

INFORMACJE WSTĘPNE:

1. Zamawiający: Poczta Polska S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, numer KRS
0000334972, NIP 525-000-73-13, Regon 010684960, www.poczta.-polska.pl. Sąd Rejestrowy: Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, kapitał zakładowy 774.140.000 złotych w całości wpłacony.
2. Jednostka zamawiającego prowadząca postępowanie: Pion Infrastruktury, Wydział Zamówień
Terenowych, godziny urzędowania od 700 do 1500 od poniedziałku do piątku,
Adres: pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice,
Województwo: śląskie,
Tel. 32/ 2532 152,
e-mail: katarzyna.derlatka@poczta-polska.pl
3. Postępowanie prowadzone jest na rzecz:
Pion Infrastruktury, Region Pionu Infrastruktury Katowice, Wydział Zaopatrzenia, Rolna 7, 40-555
Katowice
4. Numer postępowania:
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem PI.TPZ-KA.2600.012.2019.
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
5. Tryb postępowania:
a) niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i
nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze
zmianami.), zwanej dalej ,,ustawą PZP” lub ,,PZP”,
b) w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy PZP,
c) wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
6. Informacje uzupełniające:
a) wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być
wykorzystywane w inny sposób,
b) ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa PZP lub
PZP” bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). Postępowanie
o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Wszystkie bez wyjątku dokumenty składane
do oferty muszą być napisane w języku polskim lub przetłumaczone na język polski
i poświadczone przez Wykonawcę,
c) wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca,
d) postępowanie

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

może

zostać

unieważnione

jedynie

w przypadkach określonych w art. 93 ustawy PZP. O fakcie unieważnienia postępowania
Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących w nim udział. Wykonawcom z powodu
unieważnienia postępowania nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu, za
wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy PZP.
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7. Udzielanie wyjaśnień:
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
a) pod względem merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Łukasz Misiok, tel. 32/ 60 94 949, 501 561 640,
e-mail: lukasz.misiok@poczta-polska.pl
w godz. 800 – 1500, od poniedziałku do piątku,
b) pod względem proceduralnym
Katarzyna Derlatka, tel. 32/25 32 152,
e-mail: katarzyna.derlatka@poiczta-polska.pl
w godz. 800 – 1500, od poniedziałku do piątku

II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do jednostek Poczty Polskiej S.A.
wskazanych w załączniku nr 2 do siwz:
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 odrębnych i niezależnych od siebie części:
1) dla „OSW Dąb” Ustroń - Jaszowiec
− część 1 - mięso i wędliny
− część 2 - ryby i przetwory rybne
− część 3 - lody
− część 4 - owoce i warzywa
− część 5 - alkohol (wysoko %, wina i piwa) i papierosy
2) dla „OSSiR Mauritius” Szklarska Poręba
− część 6 - pieczywo
− część 7 - ryby i przetwory rybne
− część 8 - lody
− część 9 - alkohol (wysoko %, wina i piwa) i papierosy
3. Kody CPV określające przedmiot zamówienia:
Części 1
15100000-9 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
Części 2 i 7
15220000-6 (Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb)
15240000-2 (Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowe lub przetworzone)
Części 3 i 8
15555100-4 Lody
Części 4
03200000-3 (Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy)
15331000-7 Warzywa przetworzone
15331170-9 Warzywa mrożone
15870000-7 Przyprawy i przyprawy korzenne
15890000-3 Różne produkty spożywcze i produkty suszone
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Części 5 i 9
15910000-0 Destylowane napoje alkoholowe
15940000-9 Wino z jabłek i pozostałe wina owocowe
15931100-4 Wino musujące
15991300-4 (Papierosy)
15990000-4 (Tytoń, wyroby tytoniowe i artykuły)
15960000-5 piwo słodowe
Części 6
15811000-6 (Pieczywo)
15812000-3 (Wyroby ciastkarskie i ciasta)
4. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia zawierają formularze cenowe stanowiące załącznik nr 2 do
siwz
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z umową stanowiącą załącznik nr 4 do siwz.
1) Zamawiający wymaga aby okres przydatności do spożycia dostarczonych artykułów spożywczych był
nie krótszy niż czasookres ich przechowywania. W przypadku produktów:
−

świeżych o możliwie jak najdłuższej zdatności do konsumpcji (minimum połowa okresu
przydatności do spożycia od daty dostawy).

−

hermetycznie zapakowanych czy zamrożonych, okres przydatności nie może być krótszy niż
wskazany przez producenta na opakowaniu (minimum ¾ okresu przydatności do spożycia od daty
dostawy).

Strony ustalają, że przez zwrot „świeża/y” rozumieją produkty spożywcze wcześniej nie mrożone,
natomiast przez zwrot „mrożona/y” rozumieją produkty spożywcze zamrożone po ich wytworzeniu,
z zachowaniem „łańcucha chłodniczego”. Sprzedawca dostarcza produkty spożywcze w warunkach
zabezpieczających

ich zdatność

do konsumpcji

tzn. poprzez dopilnowanie, aby artykuły

transportowane z zakładu w którym zostały wytworzone, do Zamawiającego, nie były narażone na
„wahania temperatur”.
2) Wykonawca (sprzedawca) dostarcza produkty pochodzące z udokumentowanego źródła i spełniające
wszelkie normy nałożone obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dostarczane zamawiającemu
wyroby będą pochodzić ze standardowej produkcji kierowanej na rynek detaliczny. Zamawiający
dopuszcza złożenie ofert równoważnych, przy czym za produkty równoważne przyjmuje się produkty
o tych samych parametrach jakościowych i gramaturze lecz produkowane przez innego producenta.
6. Dostawy asortymentu winny:
1) odbywać się wraz z wyładunkiem wyłącznie na koszt Sprzedawcy, w zgodzie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami (m.in. ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia),
2) w opakowaniach producenta,
3) następować cząstkowo na podstawie zamówień kierowanych do Wykonawcy nie częściej niż dwa
razy w tygodniu (z zastrzeżeniem możliwości dodatkowej dostawy w sytuacji której wcześniej nie dało
się przewidzieć). Szczegółowe terminy realizacji zamówień określa wzór umowy stanowiący załącznik
nr 4 do siwz
Nieprzekraczalny termin realizacji dostawy każdej partii produktów Zamawiający ustala na 24 godziny (z
wyłączeniem niedziel i świąt), od chwili dostarczenia zamówienia Sprzedawcy w godzinach:
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5:00 – 12:00 dla OSW „Dąb” ul. Wczasowej 47, 43-450 Ustroń;
6:00 – 15:00 dla OSSiR „Mauritius” ul. Dworcowa 6, 58-580 Szklarska Poręba.
Zamawiający ma prawo wydłużenia w/w terminu realizacji wskazując w zamówieniu datę dostawy
asortymentu. Zamawiający będzie przedkładał zamówienia Sprzedawcy do ww. realizacji raz w miesiącu
w przypadku asortymentu wymienionego w § 1 ust. 2 umowy jako cz. 8 i 161 zadania, a w przypadku
pozostałych części nie częściej niż trzy razy w tygodniu.

III.

TERMINY

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w okresie - od daty podpisania umowy do 31.12.2019r, lub do
wyczerpania wartości umowy, jednak nie dłużej niż 2 miesiące od daty ww. zakończenia umowy,
w terminach dostaw poszczególnych partii, zgodnie z ust. 5 umowy dla:
część 1 - 8 dla OSW „Dąb”, ul. Wczasowa 47, 43-450 Ustroń.
część 9-16 dla OSSiR „Mauritius” ul. Dworcowa 6, 58-580 Szklarska Poręba.
2. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia towaru w pełnej ilości, określonej w załączniku nr 2 do
siwz. Zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie może przekroczyć 20 % całości zamówienia. W
sytuacji likwidacji lub zaprzestania działalności gastronomicznej w/w ośrodków Zamawiający ma prawo do
niezrealizowania umowy w wysokości wyższej niż określona powyżej. Niezamówienie przez
zamawiającego docelowej ilości towaru, nie może być podstawą roszczeń odszkodowawczych ze strony
Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy.
3. Zamawiający wymaga, aby termin płatności faktury VAT wynosił 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
5. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.

IV.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust.5 pkt.1 ustawy PZP,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.

V.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
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wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa
w rozdz. VI.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
4. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
5. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI.1. niniejszej SIWZ lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy, a pełnomocnictwo – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane zgodnie
z zasadami reprezentacji każdego z partnerów – należy załączyć do oferty.

VI.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zawiadomienia,

oświadczenia,

wnioski

oraz

informacje

Zamawiający

oraz Wykonawcy

mogą

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy orz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdz. V niniejszej SIWZ, które wymagają formy pisemnej. W przypadku
porozumienia się drogą elektroniczną Zamawiający wymaga dostarczenia niezwłocznie podpisane
dokumenty pocztą.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę poprzez pocztę
elektroniczną (email) winny być kierowane na adres wskazany w rozdz. I ust. 2.
1

treść dot. wyłącznie umowy na dostawy alkoholi i papierosów
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4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz wszelkie inne informacje przekazane za
pomocą faksu lub poprzez pocztę elektroniczną (email) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść
dotarła do adresata przed upływem terminu do ich składania i została niezwłocznie potwierdzona na
pisemnie.
5. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem
zasad i terminów określonych w art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje i inne
informacje związane z niniejszym postępowaniem zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego: www.poczta-polska.pl/przetargi, i będą wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

VII.

WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym
postępowaniu jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VIII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ;
2) wypełniony formularz rzeczowo-cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ;
3) oświadczenia wymienione w rozdziale VI.1-2 niniejszej SIWZ oraz pełnomocnictwo - w przypadku,
gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;
2. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII.1 niniejszej SIWZ w ppkt 1); w ppkt 2), w ppkt 3)
- muszą być złożone w oryginale – z zastrzeżeniem zdania drugiego. Pełnomocnictwo może być złożone
w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz
podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań
w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. W przypadku podpisania oferty przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, jako uprawnioną/e do reprezentacji, należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej
samoistną dekompletację).
10. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący
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sposób:
firma, siedziba Wykonawca
nr tel., e-mail
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Wydział Zamówień Terenowych
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice

Oferta na: „Dostawę artykułów spożywczych do jednostek Poczty Polskiej S.A. (OSW "Dąb”
Ustroń – Jaszowiec" i OSSiR "Mauritius" Szklarska Poręba”
z dopiskiem „nie otwierać przed 26.02.2019r. godz.: 13:30”
12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419), jeśli Wykonawca w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”,
lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego
wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN
z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za
skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad,
jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
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18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w rozdz. VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

IX.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury,
SEKRETARIAT (pok. 433, IV p.) pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice w terminie
do dnia 26.02.2019 r. do godz. 13:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym
w rozdz. VIII pkt. 11.
2. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. IX ust 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust 2 ustawy PZP.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2019r., o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego w Pionie
Infrastruktury, Wydział Zamówień Terenowych, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice
sala konferencyjna nr 434 (IV piętro),
a) otwarcie ofert jest jawne,
b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
c) w czasie otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu
wykonania zamówienia oraz warunków płatności, gwarancji, jeżeli ich podanie w ofercie było
wymagane.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.poczta-polska.pl/przetargi
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności.

X.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę należy obliczyć zgodnie ze sposobem wskazanym w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do
siwz oraz zgodnie z arkuszem „Kalkulacja ceny”, stanowiącym załącznik nr 2 do siwz. 2. Cena oferty musi
być podana zgodnie z wymaganiami formularza ofertowego, 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 informowaniu o cenach od towarów i usług (Dz. U. z
dn. 9 maja 2014 r. poz. 915 ze zmianami).
2. W cenę oferty muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia upustu.
3. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia oraz wzorem umowy.
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4. W przypadku omyłek w obliczeniu ceny Zamawiający poprawia omyłki i za podstawę przyjmie ilość
jednostek miary i wskazaną przez Wykonawcę cenę jednostkową z upustem.

XI.

BADANIE I OCENA OFERT, OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIUM

1. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści
oferty, -niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem rozdz. XI ust. 1 pkt. c,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
f)

zawiera błędy w obliczeniu ceny,

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki , o której mowa w rozdz. XI ust. 1 pkt. c, niniejszej SIWZ,
h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust 2 ustawy PZP, na przedłużenie terminu
związania ofertą, i) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa

publicznego

państwa,

a

tego

bezpieczeństwa

lub

interesu

nie

można

zagwarantować w inny sposób, j) jest nieważna nas podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
1) Zamawiający wyznacza następujące kryterium oceny ofert:

- cena (Ca)

70 %,

- asortyment (A)

30 %.

2) Ocena ofert będzie dokonana komisyjnie i będzie przebiegała następująco:
Maksymalna łączna ilość punktów = 10.
a) Oferta z najniższą ceną za realizację całego zadania otrzyma 10 pkt, które będą mnożone
przez wagę 70 %. Obliczenie punktacji za cenę kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

Ca =

Cm
× _ 10 pkt _× _ 70%
Cb

gdzie:
Cm – najniższa cena brutto oferty
Cb – cena badanej oferty
b) Oferta z asortymentem taki jak wymagany w Załączniku nr 1 do siwz, umowy otrzyma
10 punktów, które mnożone będą przez 30%. Obliczenie punktacji za rodzaj oferowanego
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asortymentu odbędzie się wg poniższych zasad:

A=

1
× _ 10 pkt _× _ 30%
Ab

gdzie:
A– liczba punktów przyznana danemu Wykonawcy za rodzaj asortymentu
(oferenci o 0 produktów równoważnych otrzymają 3 pkt, pozostali będą liczeni wg ww.
wzoru)
Ab – liczba produktów równoważnych w badanej ofercie.
3) O wyborze oferty zdecyduje największa liczba uzyskanych punktów (suma punktów z wszystkich
kryteriów → Ca + A) liczona minimum dwa miejsca po przecinku. Ocena ofert przebiegać będzie
dla każdej części zamówienia oddzielnie.
4) W przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy).
Uwaga: Oferowana cena musi być zgodna z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o tej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia
w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych (art. 91 ust 5 ustawy PZP).
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryterium wyboru.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XII.

WYBÓR OFERTY, POWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA, PODPISANIE UMOWY.

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
e) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust 8 ustawy PZP, informacja o której mowa w rozdz. XII, ust 1,
pkt. b, zawiera wyjaśnienia powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę,
zamawiający uznał za niewystarczające.
3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w rozdz. XII, ust. 1 pkt. a i pkt. d.
4. Zamawiający może nie ujawnić informacji, o których mowa w rozdz. XII, ust. 1, jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
5. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia
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wszystkie przedstawione w siwz wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejszą.
6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny
sposób – przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy PZP.
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający
powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
10. Przed podpisaniem umowy Wykonawca podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT
czynny, przedstawi aktualne potwierdzenie (zaświadczenie) zgłoszenia rejestracyjnego w myśli art. 96
ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177
z poz. 1054 ze zmianami).
11. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie jedynie w przypadku wprowadzenia zmian regulacji i
przepisów przez organy państwowe.

XIII.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla
postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.

XIV.

Informacje dodatkowe dotyczące RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00940 Warszawa;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Poczta Polska S.A. jest: Inspektor ochrony danych Poczta
Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
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4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XIV. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW.
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do siwz,
2. Formularz cenowy – załącznik nr 2 do siwz,
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do siwz,
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4 do siwz,
5. Wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz.
6. Informacja o grupie kapitałowej - załącznik nr 6 do siwz,
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Załącznik nr 1 do SIWZ

........................................................
(miejscowość i data)
FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym prowadzonym przez jednostkę zamawiającego
Poczta Polska Pion Infrastruktury, Wydział Zamówień Terenowych, Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7,
40-940 Katowice, w trybie przetargu nieograniczonego znak: PI.TPZ-KA.2600.012.2019, firma:
Nazwa Wykonawcy

……………………………………………............…………….

Adres firmy

……………………………………………............…………….

Adres korespondencyjny

……………………………………………............…………….

NIP

…………………………………

REGON

…………………………………

Nr tel. (kontaktowego) …………………………………
Nr faks

…………………………………

e-mail …………………………………
składa/my ofertę na dostawę artykułów spożywczych do jednostek Poczty Polskiej S.A. (OSW "Dąb”
Ustroń – Jaszowiec" i OSSiR "Mauritius" Szklarska Poręba)”.
Zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i projekcie umowy.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia na:
część 1 – za kwotę:*
netto ……………………… zł
słownie ……………………….………………………………………………………………………….…. zł
stawka podatku VAT …… %. kwota podatku VAT ……………………………………….. zł
brutto ……………………….. zł
słownie …………………………………………………………………………………………………….… zł
część 2 – za kwotę:*
netto ……………………… zł
słownie ……………………….………………………………………………………………………….…. zł
stawka podatku VAT …… %. kwota podatku VAT ……………………………………….. zł
brutto ……………………….. zł
słownie …………………………………………………………………………………………………….… zł
część 3 – za kwotę:*
netto ……………………… zł
słownie ……………………….………………………………………………………………………….…. zł
stawka podatku VAT …… %. kwota podatku VAT ……………………………………….. zł
brutto ……………………….. zł
słownie …………………………………………………………………………………………………….… zł
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część 4 – za kwotę:*
netto ……………………… zł
słownie ……………………….………………………………………………………………………….…. zł
stawka podatku VAT …… %. kwota podatku VAT ……………………………………….. zł
brutto ……………………….. zł
słownie …………………………………………………………………………………………………….… zł
część 5 – za kwotę:*
netto ……………………… zł
słownie ……………………….………………………………………………………………………….…. zł
stawka podatku VAT …… %. kwota podatku VAT ……………………………………….. zł
brutto ……………………….. zł
słownie …………………………………………………………………………………………………….… zł
część 6 – za kwotę:*
netto ……………………… zł
słownie ……………………….………………………………………………………………………….…. zł
stawka podatku VAT …… %. kwota podatku VAT ……………………………………….. zł
brutto ……………………….. zł
słownie …………………………………………………………………………………………………….… zł
część 7 – za kwotę:*
netto ……………………… zł
słownie ……………………….………………………………………………………………………….…. zł
stawka podatku VAT …… %. kwota podatku VAT ……………………………………….. zł
brutto ……………………….. zł
słownie …………………………………………………………………………………………………….… zł
część 8 – za kwotę:*
netto ……………………… zł
słownie ……………………….………………………………………………………………………….…. zł
stawka podatku VAT …… %. kwota podatku VAT ……………………………………….. zł
brutto ……………………….. zł
słownie …………………………………………………………………………………………………….… zł
część 9 – za kwotę:*
netto ……………………… zł
słownie ……………………….………………………………………………………………………….…. zł
stawka podatku VAT …… %. kwota podatku VAT ……………………………………….. zł
brutto ……………………….. zł
słownie …………………………………………………………………………………………………….… zł
na podstawie załączonej szczegółowej kalkulacji ceny - załącznik nr 2 do siwz.
2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji
umowy.
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3. Zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2109r. na
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.
4. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i akceptujemy jego treść bez zastrzeżeń, oraz zobowiązujemy się do zawarcia umowy z
Zamawiającym na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.
7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
8. Przy realizacji przedmiotu zamówienia firma będzie1/ nie będzie1 korzystała z podwykonawców:
………………………………………………………………………………………………

Część

zamówienia,

która zostanie powierzona podwykonawcy: ……...……………….………………… stanowi …. % całości
zakresu zamówienia. Za prace wykonane przez podwykonawców ponosimy pełną odpowiedzialność.
9. Dokumenty, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania (informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
10. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia odrębnego w niniejszym postępowaniu.**
11. Ofertę wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami składamy na: …… kolejno
ponumerowanych kartkach.

Załączniki:
1.

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

2.

…………………………….…………………

3.

……………………………………………..…

4.

……………………………………………….

5.

……………………………………………….

6.

………………………………………………

................................., data ................................. ………………………………….
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

16

Przetarg nieograniczony

nr postępowania PI.TPZ-KA.2600.012.2019

Załącznik nr 3 do siwz
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów spożywczych do
jednostek Poczty Polskiej S.A. (OSW "Dąb” Ustroń – Jaszowiec" i OSSiR "Mauritius" Szklarska
Poręba)” prowadzonego przez jednostkę Zamawiającego: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Wydział
Zamówień Terenowych, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice, oświadczam, co
następuje:
Nazwa wykonawcy: ……………………………………….………………………………………………………………
Adres: …..……………………………………………………………………………………..……………………………
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdz. IV
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
………………………………………………………………
(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:*
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
. ………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do siwz
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów spożywczych do
jednostek Poczty Polskiej S.A. (OSW "Dąb” Ustroń – Jaszowiec" i OSSiR "Mauritius" Szklarska
Poręba)” prowadzonego przez jednostkę Zamawiającego: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Wydział
Zamówień Terenowych, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice, oświadczam, co
następuje:
Nazwa wykonawcy: ……………………………………….………………………………………………………………
Adres: …..……………………………………………………………………………………..……………………………

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
………………………………………………………………
(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

lub

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt
13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:* …………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:*

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………..…………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6 do siwz

Informacja Wykonawcy
o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów spożywczych do
jednostek Poczty Polskiej S.A. (OSW "Dąb” Ustroń – Jaszowiec" i OSSiR "Mauritius" Szklarska
Poręba)” prowadzonego przez jednostkę Zamawiającego: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Wydział
Zamówień Terenowych, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice, oświadczam, co
następuje:
Nazwa wykonawcy: ……………………………………….………………………………………………………………
Adres: …..……………………………………………………………………………………..……………………………

nie należymy* / należymy* do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634), razem z innym
wykonawcą*/wykonawcami*, który*/którzy* złożyli oferty w niniejszym postępowaniu**.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
………………………………………………………………
(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
**W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
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