
NE/EZP ..II2I 2OI5

SPECYFIKACJA
rsrorNycH wARUNTOw zeu6wrENrA puBLrczNEGo

( zwANA w srnOcrE s.r.w.z.)

Nr NB/EZP -U z /2o1s

Przedmiot zam6wienia : SwteocznNrc U*LUG wRZYMANM PoRzADKU
r czysro*u w azMIESZCZENTACH BruRowycH r MAGAZyNowycH, w rABoRzE
AWOBLI,SOWYM, STACJI OBSLUGI POJAZDOW ORAZ PORTIERNI I DYSPOZYTOKNI
M I EJ S KI E GO P RZE D S I E B I O RSTWA KO M UN I KACYJN E G O S P O LKA Z O . O .

Tryb postqpowania : przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie
przepis6r,rr ustavry z dnia z9 stycznia 2oo4t. Prawo zam6wieri publicznych ( Dz.U. z 2or3 r.poz.9o7

- tekst jednolity), ponizej 2oT ooo euro.

Prze dmiot zam6wienia wg Wsp 6lne go Slownik a Zarn6vmetl (CPV) :

gogooooo-6 Uslugi w zakresie sprz4tania i odkazania
9o91oooo-9 Uslugi sprz4tania
gogrLz<ro-8 Uslugi sprz4tania budynk6w
9o9113oo-9 Uslu gi czyszczenia okien
gogLgztoo-4 Uslugi sprz4tania biur

LISTOPAD 2o1S

ZATWIERDZIL:
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SPECYFIKACIA ISTOT'I{YCH WARUNKoW ZNUOWTENIA
Nr NE/E zP : | / z / zors NA SWTADCZENTE USLUG UTRZTMANTA pORzADKU
I CZYSTOSCT W POMTrsiZCZrI\IIACH BIURowYcH I MAGAZYNOwYCH ,w TABORZE AUToBUSowyM , s ACJI oBsr.ucrpoJlzDOw 9RAZ

PO.RTIERNI r DYSPOZYTOLNI MIEJSKIEGO PRZEDSI4BTORSTWA
KoMUNTKACyJNEGo spOrxe z o.o.

r.zAMl\wrAJACY:
1. Nazwa: Mlejskie Przedsiqbiorstwo Komunikaryjne Sp. z o.o. we Wloclawku,

"vpisane 
do rejestru prze<lsigbiorc6w prowadzonego przez Sad Rejonowy

r,,lr Toruniu VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem
IKRS ooooog421o, posiadiaj4ce NIp BBB-ozo-gg-7L, REGON gtozz6Toz,
J<apital zakladowy to.576.5oo,00,00 zl,

2. flodziny Pracy Zamavtraj4cego: w dni powszednie od poniedzialku do pi4tku
w godz. od 6:4o do t4:4o .

3. Pisma, wiadomo6ci, inforrnacje nale2y sklada6 pisemnie w sekretariacie
ur sie dzib ie Zamaviaj 4ce go.

4. nnformacje mozna przekazywa(,: faxem pod nr (S+) 2g6 gs
e-mailem na adres marta.krygier@ mpk. com.pl (naleLy niezwlocznie
pisemnie).

S. Nr konta bankowego: PKO BP
66rozo5rZoooooloo2oo05E+Sg

6. .Adres strony internetowej www.mpk.com.pl

TRYB IJDZIELENIA ZAMoWIENIA:

S.A. O/Wloclawek

Postqpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Postqpowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia z9 stycznia
2oor4r. Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. IJ. z zotg r.,poz. go7 - tekst jednolity ) -
zwanej dalej ,,ustaw4 Pzp".
Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia
(SIWZ) : ustawa z dnia 29 stycznia zoo4r. Prawo zam6wieri publicznych, oraz inne
obowi4zuj4ce akty prawne, w tynn m.in. :

a) Itozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2013 roku
r,v sprawie Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro, stanowi4cego podstawq
ltrzeliczania warto6ci zam6wir:ri publicznych (Dz. U. z 2oLgr.,poz.t6gz);

b) Itozporz4dzenre Prezesa Ftady Ministr6w z dnia Lg lutego 2013 r.
w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moze i4da(,Zamaviaj4cy od Wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogqbytskladane (Dz. U. z 2oL1r.,poz.zgt).

94 lub
potwierdzi6

il.

1.

2.
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZEVTOWIENIA:

1. CzqSG, og6lna :

Przedmiotem zam6wienia jest 6wiadczenie uslug utrzymania porz4dku
i czystoSci_ w pomieszczeniach biurovqrch i magazynowych, w taborze autobusowym,
stacji obslugi pojazd6w oraz portierni i dyspozytorni Miejskiego Przedsiqbiors-twa

fomgnlkaryjnego Sp6lka z o.o. z u2yciem 6rodk6w chemicznych wlasnych
( profesjonalnych ), kt6re wykonawca zapewnia na wlasny koszt.

2. Zahes uslug obejmuj ew szczeg6lno6ci :

r) utrzymanie porz4dku i czysto6ci taboru autobusowego:
- w ilo6ci 6t szt

z) utrzymanie porz4dku i czysto6ci w pomieszczeniach stacji obslugi:
- szatnie,3 szt. l4cznie pow.- 16o mkw
- pomieszczenia biurowe, l4cznie pow- 59 mkw
- umywalnie zszt, l4cznie pow.- 28,5 mkw
- WC mqski, damski, 3szt, I4cznie pow.-24,Bmkw
- korytarz i klatka schodowa,I4cznie pow.- 95 mkw

Ws zystkie p omiesi rczenia W szczeg6lnione p ovry2ej p o siadaj 4 p o dlo gi
z terakoty.

- posadzki hal warsz;tatowych (do zamiatania), pow- 94omkw
- lamperie hal warsz;tatowych + drzwi ( powloka olejna ), pow- BBo mkw
- powierzchnia okien gt,o7 rn2.

3) utrzymanie porz4dku i czystoSci w pomieszczeniach biurowych oraz na
dyspozytorni:

- pomieszczenia biurowe ( terakota ), pow- 432 mkw
- korytarz z szt+klatka schodowa( terakota ) , l4cznie pow-96,4 mkw
- WC damski, mqski (l4cznie 4 szt.X glazurai tenakota ),

l4cznie pow-g1,7mkw
- powierzchnia okierr 98,zo m2.
- dyspozlrtornia :

( terakota ) pow - 33,8 mkw
powierzchnia okie:n - zz,g7 m2

4) utrzymanie porz4dku i czysto6ci w pomieszczeniach :

- portierni ( glazura i terakota ):
pow- z7,4mkw
powierzchnia okien - 7,22 m2.

- maqazJrnourytch - czzqfi(,biurowa i sanitarna:
(terakota i wykladzina pcv ) pow- 49,3mkw
Powierzchnia okierr - 6,4m2.

- dzialu mech-energetvcznego - biuro,cz. sanitarna:
( terakota i glazura ) pow- zr mkw

- powierzchnia okien 4,5 m2.
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g. Szczeg6lor,vy zakres uslug okreSlonyr:h w ust. 2 pkt. t) obejmuje :

Zmiana I dni robocze - w g<>dz. 8:oo- 12:oo Wykonawca zobowi4zany bqdzie
dokonywa6 przegl4du min. 15; szt. autobus6w znajduj4cych siq podczas przerwy
bisc,wej na terenie zajezdnl I'rzegl4d naleZy dokona6 pod wzglgdem czysto6ci
i w przypadku koniecznoSci nale,Zy zamie66 podlogq i umy6 plamy z podlogi, dokonad
przegl4du i ewentualnego czys':zczenia foteli pasaZerskich oraz umy6 gruntownie
rautobus (jakwpkt.g).
Zmiana II dni robocze - w go,lz. t7:oa - 21:oo Wykonawca zobowi4zany bqdzie
dokonywa(, przegl4du min. zz woz6w pod wzglqdem czysto6ci. Nale2y zamie66
podlogi, usun46 plarny z po,illogi i dokona6 odkurzenia porQczy na mokro,
parapet6w przyokiennych, pulpitu w kabinie kierowcy oraz umycie dzialowych szyb
wew. pojazdu.
ZmianaIII dni robocze -w godz, 21:oo- o6;oo Wykonawca zobowi1za\y bqdzie my6
gruntovrnie 2 autobusy poprzez odkurzanie odkurzaczem, wytarcie siedzisk
i poszycia tapicerskiego, myrcie podlogi, porQczy sufit6w, okien od strony
wevr.nqtrznej oraz szyb dzialor,rych znajdui4cych siq wer,rna4trz autobusu, tdlVch
czq(ici siedzisk orazprzegl4d woz6w koricz4cych pracq po godz. 21:oo pod wzglqdem
czysto$ci, zamiecenie pojazdu, odkurzenie na mokro porQczy , parapet6w
przllokiennych, pulpitu w kabiniie kierowcy .

4) W dni 6wi4teczne i soboty tylko zmiana III - Wykonawca
dokona6 przegl4du autobus6'w zjeildzaj4cych do zaiezdnr
polegaj4ce na zamieceniu podlogi oraz zmyciu plam z

gruntor'rmie r autobus ( jakwpkt. g ).
5) Kornpleksowe mycie autobusu po obsludze technicznei w czasie wskazan)tm przez

Dozr6n Techniczny Stacji Obslugi - tj . 6rednio 75 rocznie.
6) Wszystkie czynno6ci okre6lone w pkt. 1+S musz4 by6 wykonywane zgodnie

zol>ovn4zuj4cymi przepisami bhp iplpo? .

4. Szczegtrlowy zakres uslug okre3lony'ch w ust. z pkt. z) obejmuje :

r) Zalrles prac i cz;ynno6ci do wykonania codziennie
( w godzinach 6:oo +8:oo; 12:oo + a7.ooi 21:oo + 22:oo ) :

zamiatanie posadzek na wszystkich halach warsztatowych;
mycie na mokro korytarzy stacji obslugi;
mycie podl6g na mokro, czyszczenie sedes6w, umywalek oraz Scian

wylo Zonych kafelkami we ws zystkich s anitariatach ;

nrycie podl6g na mokro, czyszczenie umywalek oraz 6cian wyloZonych

r)

z)

3)

zobovn4zany bqdzie
oraz wykona6 prace
podlogi oraz umy6

a)
b)
c)

d)
kafelkami we wszystkich umywalniach;

e) mycie podl6g na mokro we wszystkich szatniach i w stol6wce P9 posilkach;

0 opr62nlanie pojemnik6w i koszy we wszystkich pomieszc-fniach;
g) zamiecenie i mycie poill6g we wszystkich pomieszczeniach biurowych;
L-) sprz4tanie pomiesiczenia kuchni warsztatowej i wz4dzeri wyposaZenia

kuchni.

4
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z) Zakres prac i czynno$ci flo wykonania raz w tygodniu :

mycie lamperii i hal warsztatowych.

s) zawes prac i czynnosci rlo wykonatriarazw miesi4cu :

czyszczenie i mycie szafek ubraniowych w szatniach.

+) Za1rores prac i czynnoSci do wykonania dwa razy w roku ( przed
Swiqtami Wiett anocnyrnti, w miesi4cu wrze6niu) :

mycie okien wszystkiclh pomiesz :zefivvraz z parapetami zewnqtrznymi

S) Je2eli zajdzie potrzeba Wykonawca zobowi4zany bQdzie do wykonania
sprz4tniqcie pomiieszczenia, hali b4d? zabrudzonego autobusu na polecenie

mistrza zmianowego.

6) Wszystkie czynnorsci okre6l,one w pkt. r) + S) musz4 by6 wykonane zgodnie

z obovn4zuj4cymi przepisami bhp ipIpoz.

7) Wykonawca przed rozpoczqciem prac okre6lonych w ust. 4 pkt. 4 powiadomi

Zamavmaj4cego o rozpoczQciu i' zakoriczeniu prac.

5. szczegiilowy zakres uslug okre6lonych w ust. z pkt. 3) obejmuje :

r) Za6esprac i czynno6ci do wykonania codziennie w dni robocze, po
zakofrczeniu pracy ptzuzpracownik6w M.P.K. Sp6lka z o.o.- i

a) sprz4tanie^ wszystkicli pomieszczef biurowca oraz na _dyspozytorni
( *yt'arcie kurzy, iamiecenie, odkurzenie, mycie B9dt6g na_mokro ) ;

b) mycie podt6g-na mc,kro, c,z{szczenie i dezynfekcja sedes6w, umywalek

oraz 6ciin wylo2onyclr kafelkami we wszystkich sanitariatach;
c) opr62nianie pojemnik6w i koszy we wszystkich pomieszczeniach oraz

poj emnika rliszczarki ;

d) sprawdzanie i codzien.ne uzupelnianie dozownik6w z mydlem w plynie;

.j r'pru*dzanie i ewentualne uzupelnianie .rqcznik6w papierowych

w umywalniach i papieru toaletowego w sanitariatach;

z) Zafues prac i czynnodrci do wykonania dwa razy w roku ( przed' 
Swiqta-i Wietkanocnymi, w miesi4cu wrzeSniu) :

mycie oki en ws zystkich p omie s zczefi vIr az z p ar ap etami z ewnqtrznyrni

3) Wszystkie czlmno6ci W,rkonawca zobowi4zany bqdzie wykona6 zgodnie

z przepisami i zarsadami bhLp iplpoz.
ql WyLo"riu*ca prze,il ,orpo"r,{"ieil 

^prac 
okre6lonych w ust. 5 pkt. z) powiadomi

Zamawiaj4cego o l:ozpoczQciu i zakoficzeniu prac'

ry-

6. iszczeg6lowy zakres uslug okre6lonych w ust. z pkt. 4) obejmuje :

D Za6es prac i czSrnno6ci do wykonania w ka2dy wtorek i pi4te-k (oraz- 
dorywczo w ,^Li" potnzeby na_polecenie Kierownika Dzialu), po

zako]irczeniu prac pfzezpracownik6w M.P.K. Sp. z o.o. z

a) *V.i. ^podf6g na hokro, czyszczenie sedestl, umywalki oraz 6cian

owlo 2onych kifetkami we wszystkich p omie szczeniach ;
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b) opr6znianier poj emnilt6w i koszy we wszystkich pomieszc_zeniach;

c) sprawdzanie i ewenttrLalne uzupelnianie dozownika z mydlem w_plynie;

d) sprawdzanie i ewentualne uzupelnianie rqcznik6w papierowych i papieru

toaletowego w sanitariacie.
roku przedzl Zakres prac i czynnodici do wykonania dwa razy w roku 

'

Swiqtami Wielkanocnymi', w miesi4cu wrzeSniu) :

mycie okien wsz;ystkich p omies zc zefi v,n az z p arap etami z ewnqtrznymi

g) Wszystkie czynnosci Wykonawca zobowi4zany bqdzie wykona6 zgodnie

z przepisami i zasiadami bhp iplpoz,
4) W przypadku, gdy w dniu ooylionania prac (tj. wtorek i pi4tek) przypada 6wiqto,

nale2y wykona6 pracQ w dzief poprzedzaj4cy.
S) Wykonu*"u ptr"id ,irpo"rq"iem prac okre6lonych w ust. 2 pkt. D powiadomi

Zamawtaj4cego o rozpoczQciu i zakoriczeniu prac.

T. Stosowane przez Wykonav"cq Srodki czysto

oznaczone znakiem CB, posia'da6 odpo'wiedni
i stosowanria w Polsce, zgodlnie z obowi4zuj

IV. TEII,MINWYKONA]\IIAZAMTOWIENIA.

Termirr realizacji zam6wienia - odl dnia ot.ol^.2or:6 r. do dnia 3o.o6.zot7 r.

v. 1/VARUNKI luDZrAf-lJ w posrEpowANru ORAZ oPrs sPosOB
DOKONyWANIA OCE:NY SIDELNIANIA TYCH WARfINTOW ORAZ

FORMALNE PRZESLANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW.

1. Zamaviaj4cY zasl:rzega, i2 o ludz

ubiega6 siQ mog4 wYl4cznie WJ

niepelnoriprawne w rozumi.eniu prze

zatrudnizrniu os6b niepelnosprawlry(
unii Eur0pej skiej lub Europej skiego obszaru Gospodar czego.

W celu potwierdzenia w/w warunku n

pafistwarfi.

6
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Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy'sig o udzielenie zam6wienia spelni4 powy2szy
warunek (.o kt6ryrm mowa w art. zzust.:z_Pzp) $ko w przypadku, gdy v,ryka|4, ze ponad go%
zatrudnianych przez kazdego z nich prilcor,rmik6w stanowiA osoby niepelnosprawne.

z. O tdzielenie zam6wietrie mog4 ubiega6 siq Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4
warunki udzialu w postqpowaniu ,w sz:,czeg6lno6ci dotycz4ce :

1) posiadania uprawnieri do wykonywania okre6lonej dzialalno6ci lub
czynno6ci, jeZeli przepiisy prawia. nakladaj4 obowi 4zekich posiadania;

Warunek ten zostanie spelniony; jezeli Wykonawca zlozy o3wiadczenie z art. 22 ust. r
Ustar,vy Pzp, o spelnieniu warunku udzialu w postqpowaniu.

z) posiadania wiedzy i do6wiadczrenia I

Warunek ten zostanie rspelniony, jeieli Wykonawca wykaZe,2ew ci4gu ostatnich 3 lat
przed dat4 uplywu terminu skladania ofert, a je2eli oknes prowadzenia dzialalno6ci jest
kr6tszy - w tym okresie, wy.konal lub wykonuje nieprzerwanie przez okres min. rz h-cy,
minimum z uslugi utrzymania czystoiici pomieszazefi. w obiektach, o warto6ci minimum
1oo ooo zl, z podaniem ir:h wielkoSci, dat urykonania i nazw Zleceniodawc6w uslugi,
sporz4dzony wg zal4cznika nr 5 ,ilo SIWZ wraz z zal4czeniern dokument6w
potwierclzaj4cych, 2e uslugi zostaly wykonane lub s4 wykon5rwane naleZycie .

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraLz osobami
zdolnymi do wykonania zam6wienia;

Wykonawca w celu ;potwierdzenia w/w warunku winien v,rykaza(, 2e dysponuje
( w formie o3wiadczenia ) co najmrriej 5 pracovmikarni zatrudnionymi na podstawie
umo\ ry/ o pracQ ( o6wiadczenie dotyczy os6b, kt6re beda wykonywa(, czSntno6ci w trakcie
realizacji zam6wienia; po dokonaniu w5'boru Wykonawcy, Zamawiaj4cy zai4da okazania
um6w do wgl4du) .

4) sytuacji ekonomiczneji i finansowej.

W celu udokumentowania , i2 Wykonawcy znajduj4 w sytuacji finansowej
umozliwiaj4cej wykonanie zam6wjienia do oferty nalezy dol4cz;y(, dokumenty
potwierdzaj4ce posiadanie przez Wykonawcq ubezpieczenia od odpowiedzialno6ci cywilnej
( kontraktowej i deliktowej.) na kwotq: minimum 5oo.ooo zl.

3. Wykonawca rmoze polega6 na wiedzy i doSwiadczeniu , potencjale
technicznyrn, osobach zdolnych do w}'konania zam6wienia lub zdolno6ciach finansowych
innych pcrdmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego l4cz4cyc,h go z nimi stosunk6w.
Wykonawca w takiej sytua{i zoboruvr4zany jest udowodni(, Zamav,naj4cernu, i2 bqdzie
dysponowal zasobami niezbqdnymi do realizacji zam6wienia, w szczeg6lno6ci
przedstawiaj4c w tym celu pisemne zobowr4zanie tych podmiot6w do oddania mu do
dyspozycji niezbqdnych zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zam6wienLia.

4. Wykonawcy, kt6rzy nie wyka24 spelnienia warunk6w udzialu
w postqpowaniu , podlega6 bqda wykluczeniu z udzialu w postqpowaniu.

+F
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S. Ocena sperlnienia wyilej opisanych warunk6w udzialu
w postqpowaniu dokonywana bqdzie w oparciu o zlozane ptzez Wykonawcq
w niniejszym postqpowaniu clokumenty oraz oSwiadczenia.

6. OfertfWykonavrcy wykluczonego uznana zostanie za odrzucon4.

T. Zamavmaj4cy odrzuci oferl.q, jeZeli :

1) jest niezgodna z usitaw4,
2) jej, tre6(1 nie odpowiada tre6ci specyfikacji istotnych warunk6w

zamovflenra, zzastr:zezeniem art. 87. ust. z pkt. 3 ustawy Pzp,

3) jej zlo2enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
w rozumlenru przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

D zay{rera . rail4co nisk4 cenQ w stosunku do przedmiotu
zamowlenla,

S) zostala zlohona ptzezWykonawcg wykluczonego z:udzialu
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia ,

zawrera blqdy w obliczeniu ceny,
Wykonawca- w terminie 3 dni od dnia d.orqczenia

zawiadomLienia nie zgodzil siQ na poprawienie omylki,

6)
7)

o kt6rej Inowa w art. 87 ust. z pkt. 3 ustawy Pzp,

8) jest nievraLnana prodstawie odrqbnych przepis6w'
B. O wykluczeniu z postgpcrwani? oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostan4

zawiadomieni niezwlocznie po clokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie zvier a(, b qdzie uz as adnienie fakty czne i prawne.

g. zpostqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq :

1) Wykonawc6w, w stosunku do l

ogloszono, z wyj4tkiern WYkonawci
zatwierdzony prawomocnYm Posta
zaspokoj enia wierzycieni przez likwidarlj q m
z) Wykonawc6w, kt6rzy zalegaj4 z ui
ubezpieczenia spoleczne hrb zdrowotn
przewidziane prawem zwolnienie, od.roc

wstrzyrnanie w calo6ci wykornania dec;pji organu;
g) ' osoby frzyczne, kt6re prawon: skazano za przestqpstwo

ii zvi4zku z postgpowaniern o udzierlenie zam6wienia, prze_stqpstwo przeciwko prawom
przestqpstwo przeciwko Srodowisku, przestqpstwo

spodarczemu lub inne przestqpstqo
i tak2e za przestqpstwo skarbowe lub
zwi4zku maj4cych na celu popelnienie

ocnie skazano za przestqpstwo popelnione

m6wienia, przestqpstwo przeciwko prawom
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S) sp6lki partnerskie, kt6rych partnr:ra iub czlonka zaru4du prawomocnie skazano za

przestqpstwo popelnione \M zwi4zku z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia,
przestqpstwo przeciwko prilwom osrib wykonuj4cych pracQ zarobkow4, przestqpstwo
przeciwko Srodowisku, przestqpstwo przekupstwa, przestqpstwo przeciwko obrotowi
gospodarc,zemu lub inne przestqpstwo popelnione w celu osi4gniqcia korzySci
maj4tkowych, a tak2e :za przerstqpstwo skarbowe lub przestgpstwo udziillu
w zorganizowanej grupie albo zwi4zku maj4cych na celu popelnienie przestqpstwa lub
przestqpstwa skarbowego;
6) sp6lki komandytowe oraz sp6lki komandytowo-akcyjne, kt6rych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestqXrstwo popelnione zv,tr4zku z postqpowani,em
o udzielenie zam6wienia, przestgpsl-wo przeciwko prawom os6b wykonuj4cych pracQ

zarobkow4, przestqpstwo przeciwko Sr:odowisku, przestqpstwo przekupstwa, przestqpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestqpstwo popelnione w celu osi4gniqcia
korzy3ci maj4tkowych, a tak2e za przestqpstwo skarbowe lub przestqpstwo udziialu
w zorganizowanej grupie albo zwi4zku maj4cych na celu popelnienie przestqpstwa Lub

przestqpstwa skarbowego ;

il osoby prawne, kt6rych urzqduj4r:ego czlonka organu zarz4dzaj4cego prawomocnie
skazano za-przestqpstwo pop,elnionevt zvi4zku z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia,
przestqpstwo przeciwko prawom os6b wykonuj4cych pracQ zarobkowq, przestqpstwo
przeciwko 6rodowisku, prz;estqpstwo przekupstwa, przestqpstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestgprstwo popelnione w celu osi4gniqcia korzy'6fi
mal4tkowych, a takZe za przestqpstwo skarbowe lub przestqpstwo udzialu
* ,otganizowanej grupie albo zwi4zl<u maj4cych na celu popelnienie przestqpstwa lub
przestqpstwa skarbowego ;-g)podmioty zbiorowe, wobec kt6rych sAd orzekl zakaz ubiegania siQ

o zam6wienia na podstawie przepis(rw o odpowiedzialnoSci podmiot6w zbiorowych za

czwy zabronione pod groflb4kury;
q)Wykonawc6w bqd4cych osobami fizycznymi, kt6re prawomocnie skazano za

przestqpstwo, o kt6rym mrlwa w arl:. g lub aft.--lo ustawy z dnia 15 czerwca 2or2 r.
; skuikach powierzinia wykonywzrnia pracy cudzoziemcom przebywaj4cym wbt'ew
przepisom nalerytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. Z6g) - przez' okres r roku od

dnia uprawomocnienia siq wyroku;
ro) Wykonawc6w bqdacych rsp6lk4 javrn4, sp6lk4 partnersk4, sp6lk4 komandytow4, sp6lk4

komandytowo-akcyjnq lub osob4 prawnA, kt6rych odpowiednio wsp6lnika, partnera,

czlonka zarz4dl, liomplemr:ntariusza. lub urzqduj4cego czlonka organu zatz4dzajqcr3go

prawomocnie skaz ano iaprz:estgpstwo, o kt6rym mowa w art. 9 lub art. ro ustawy z dnia 15

czerwca 2oL2 r. o skutkach powierzaniawykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj4gym

wbrew przepisom na terytorium Rzerczylospolitej Polskiej - przez okres r roku od dnia
uprawomo cnienia siq wyroku.

ro, Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza sig r6wniei
Wykonawc6w, kt6rzy:

r) wykonywali bezpo6rednio czynno6cizvn4zane zprzygotowaniem prowadzonego

postgpowania, z wyl4czenii:m czynno6ci wykonywanych podczas dialogu technicznego,
^o 

t ttiiy- mowa w art. 3ra rmt. r, lub poslugiwani siq w celu spolz4d_zenia oferty osobami

uczestnicz4cymi w dolionywaniu tych czynnoSci, chyba 2e udzial Wch Wykonaw:6w
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w postQpowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje - siq do

wytio"udc6w, kt6rym udziela siq zarm6wi"enia na podstawie art. 6z ust. r pkt z lub art.67

ust.tpktriz;
:l) nie wnie$li wadirum do uplywu terminu skladania ofert, na przedlulolY okres

zv,trpzanla ofert4 lub w term:inie, o ktriiym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili siq na

przedluzenie okres u zv{\4zania ofert4 ;^ 
3) zloLyli nieprawdziwe infcrrmacje maj4ce wplyw lub mog4ce mie6 wplyw na

wynik prowadzone go postqpowania ;

,4) nie wykazali spelniania warunk6
Si 

"aleZa" 
do teisamej grupy kapit z dnia 16 lutr:go

2oo7 r" o--ochronie konkurencji itotrsuttte , zp62n' znc''),

zloLyliodrqbne oferty lub wnioski o dopu postqpowaniu,

;hyb; 2e iuykar4, zL istnie;4ce miq,cliy do zachwiania

,r"l.i*.i kottk rtettcji pomiqcizy Wykonaw zam6wienia'

6) Zamu#uia.y *yliln.ru z postqp ia WykonawcQ'

kt6ry w
naruszyl
dzialania
Zamavtraj4cy jest w stanie
Zamavttai4cy przewidzial
o zam6wieniu, w sPecYfiki
negocjacji. Zamaviajaty rnie wykluc_za_ z p_ostqpowania o udzielenie zam6wienia

W;ko;;cy, kt6ry u<io*o,lni, L,; podj4t konkretne Srodki techniczne, organizacyjne

i tadrow.,'kt6t."maja zapobiec ri*iniott.rnn i powaZnemu naruszaniu obowi4zk6w

zawodowych w przysrtos.l oraz naprawil slkody powstale w wyniku naruszenia

obowi4zk6w zawodowych lub zobowi4zal siq do ich naprawienia'

Vr. OSWT4pCZENIA I DOKUMENTY JAIUE MAJA ZLON(
wYKIoNAwcY, w CELIU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WENUNT6W
uDZrAr;u WPOSTEPOWANrU"

1. Na
i o6wiaclczenia:

ofertq skladaj4 siQ nastqpuj4ce dokumentY

r)

z)

Wypelniony i poilpisany Formularz ofertowy - zgodnie z wzareffi , zaL4cznik

Nr r do SIWZ;
Oswiadczenie cl spelnianiu warunk6w udzialu w postqpowaniu

o zam6wienie publiczne z at:t. zz ust. r, zgodnie z wzorem - zal4cznik Nr z do

SIWZ;.a.r
3) O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia

warunk6w, o kt6rych ,no*^a w art. 24 ust. I oraz art. 24 ust' ? pkt' 1'

I rrst. za - ustawy Prawo zarn6wief publicznych, zgodnie zwzorem - zalQcznik Nr

3 do SIWZ; r . , ______ :

4)" tista podmiot6w nalez4cych do tej samej grypy kapitalowej w rozumieniu
'' ustawy ; dnia t6 lutego 2oo7 r. o ochronie- konkurencji i konsument6w

10
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(Dz. U. z2oo1 r., Nr So, poz. SSrzp62n. zm.) albo informacjq-o tym,ie_W_y_konawca

lie nale2y do grupy kapitilowej - zgodnie zwzorem - zal4cznik Nr 4 do SIWZ;

b) Dokumeni potwierazaj4cy wniesienie wadium. W przypadku _wniesienia
waflium w formie pieniqZnel Wyt onawca winien poda6 tak2e nr konta bankowego

dla zwrotu wadium;
6) Wyhaz wykonanych w ci4gu ostatnich 3 lat przed dat4 uplywu terminu skladania' 

ofert, a leZeti okres pro*idrenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wyko:nal

lub wykonuje nieprz6r'wanie przezokres min. rz h-cy, minimum z uslugi utrzymania

czygto$ci pomiesiczenw obiektach, o wanto6ci minimum 1oo ooo zl, zpodaniem
ich wielkoSci, dat lqykonania i nazw Zleceniodawc6w uslugi, sporz4dzony wg

zal4cznika Nr 5 do SI\A/Z;

il Parafowa\y przez Wykonawcq wz6r umowy, zgodn e zwzarem - zal4cznik Nr 6
do SIWZ;

8) O3wiad czenie, ze Wykonawca dysponuje co najrnniej q pracownikermi

zatrudnionymi na poditawie umorq/ o pta.q ( o6wiadczenie dotyczy os6b, kt6re

be,ta wykonywa(, c)ynno6ci w trakcie reilizacji zam6wienia; po dokonaniu wyboru

Wykbniwcy,Zarnavi'j4cy zazqdaokazania um6w do wgl4du) ;

9) Doi<umenty potwierdfLiji"e prosiadanie przez Wytonawcq ubezpieczenia od

odpowiedzialno$ci clnvilnej ( kontraktowej i deliktowej) na kwotq minimum

5oo.ooo zl.
lot Je2eli Wykonawca polegal bqdzie na wiedzy i do6wiadczeniu, potenc.iale

terfinicznFn, bsoba,:h zdolnych db wykonania zam6wienia lub zdolno6ciach

finansowych innych podmiot6w, niezaleLnie od charakteru prawnego l4cz4cych go

z nimi stosunk6w, a podmioty te bqd4 braly udzial w realizacji czq6ci zam6wienia,

Wykonawca w takierj sytuacji zobbwi4zany' jest udowodni(, Zamav'naj4cemu,, i2

bqdzie dysponowa,i ,u.obu-i niezbqdnymi do realizacji 
- 
zam6wienia,

w szczeg6lno6ci przedstawiaj4c w tym celu. pisemne zobovm4zanie tych podmiot6w

dg oddania mu do dyspozycji hiezb[dnych zasob6w na okres korz_ystania z nich przy

wykonywaniu zam6i^nie"ii (afi. z6 ust. zb Ustawy) - w formie kopii dokument6w

tyoft poa*iot6w po6wiadczonych za zgodno36, z oryginalem ptzez Wykonawcq lub te

p o dmioty or az przedl: oLy wykaz tych p o drniot6w'
1li ,+,ktuainy oapir z vrla3ciweg,r rejesiru , jezeli odnqbne przepisy wymlgaJ-anTpisu do

rejestru t"b ^ 
aktualne ,iS*iia.zenie o wpisie _do ewidencji dzialalnoSci

g,rrpoaut.r.l ( Iub aktualne zaSwiadczenie z CEIDG ) w celu wykazania braku

ioastu*ao i"yl1to.renia w oparciu o art. 24 ust.1 pry. 2 ustawy, wystawionego nie

wcze6niej ni|6miesiqcy prreil uplywem terminu skladania ofert;

rz) Aktualne za6wiadczenie^wla6ciwego naczelnika urzqdu skarboweg<l potwierdzai4ce,
'2e 

Wykon^*.u nre ':zalega z oplalaniern podatk uzysk{
prr.r"idriane praw€:m zwolnienie , odro6zenie aleglych

platno$cilubwstrzymaniewcalo$ci wykonania . rr r ganu

"ryrrtu*ion. "i. 
*.rri6ni.i nizgmiesi4ce pized uplywgrn terminu skladania ofert;

13) Aktualne za6wiaclcr..ri. wlaSciwego oaariulu zakladu Ubezpieczefispolecznych

Iub fasy nol"l.r.go Ubezpieczenras-polecznego pgtwie-rdzaj4ce,Ze Wykonawca nie

zalega 
"z 

oplacan"iem rklud.k nu 
^rb.rpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub

potriierdzenia, 2e uzyskal _przewid_ziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub

'orlo2enie-"rruC 
zaleglych platno6ci lub wstizymanie w calo6ci wykonania decyzji

1l
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w)la6ciwego organu - wystawione nie wczeSniej ni2 3 rniesi4ce przed uplywem
terminu skladania of,ert;

r4)Alrtualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre6lonym w art.
zz1 ust. r pkt. 4-8 ustawy Prawo zam6wieri publicznych, wystawiona nie wczeSniej
niz6 miesiqcy przed uplywem terminu skladania ofert;

t5)Alrtualna informacjaz Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre6lonyrn w art.
zz1 ust. r pkt. 9 ustawy Prawo zam6wieri publicznych, wvstawiona nie wcze6niej nii
6 miesiqcy przed upllnvem terminu skladania ofert;

r6)Alrtualna informacjaz Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre6lonym w art.
z4 ust. r pkt lo i n ustarnr5r, wystawionej nie wczedniej niL, 5 miesiqcy przed
uplywem terminu skladania of'ert;

rZ) l\/ykaz podwykonawc6w - zgodni e z wzorem - zal4cznik nr 7 do SIWZ.

z. Postanowienia dotycz4ce skladanych dokument6w:

r) Wszy'stkie skladane dokumenty w niniejszym postqpowaniu mogA by6 skladane
w oryginaLle lub kopii po6vriadczonej za zgodno36, z oryginal:m przez Wykonawcq lub
osobq/ osr:by uprarvnione do podpisanria oferty z dopiskiem ,, z.L zgodno66 z oryginalem ".
2) W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq o udzielenie zam6wienia onaz

w przyparlku innych podmi,ot6w, na zasobach, kt6rych Wykonawca polega na zasadach
okreSlonych w art. z5 ust. zb ustawy, kopie dokument6w dotycz4cych ka2dego z lych
podmiot6w winny by6 po6wi:rdczone za zgodnofit, z oryginalem prze te podmioty.

3) W przypadku Wykonawc6,w wsp6lnie ubiegaj4cych siq o udzielenie zam6wienia zgodnie
z art. z3 ustawy Pzp :

r. wykazanie spelnienia ''warunk6w udzialu, o kt6rych mowa w art. zz ust. r nastqpruje

l4cznie;
z. vty)razanie braku pods;taw do rrvykluczenia z postqpowania o udzielenie zam6wiernia
zgodnie z art. 24 nar;tqpuje przez kaidego z Wykonawc6w oddzielnie (kaildy
z Wykonawc6w ma obowi4zek skladania dokument6w
i o6wiadczeniao nie podleganiu wykluczeniu oddzielnie).

4 W p,rzypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siQ o udzielenie zam6wienia
ustanawiaj4 pelnomocnika do reprezentowania ich w p<lstqpowaniu o udzielenie
zam6wienia albo repnezentowania w postqpowaniu i zawarcia umovry w sprawie
zam6wienria publicznego (art. z3 ust. z ustawy Ptp).
b) Zamavmaj4cy nie dopuszcza skladania elektronicznych kopii dokument6w.
6) Dokumenty sporz4dzone w jqzyku obcym sklada siq wraz z tlumaczeniem na jqrryk

polski, po6wiadczonym przez:, Wykonawcq 
"

il Zamasrraj4cy moze il4dal,przedstawienia oryginalu Iub notarialnie po6wiadczonej kopii
dokumenlly wyl4cznie wtetly, gdy zkohona przez Wykonawcq kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi w4tpliwo6ci co do jej prawdziwo6ci.
B) bferta powinna zavmerat, wszystkie wymagane <lokumenty, o6wiadczenia
izal4cznil<i, o kt6rych rnowa w Specyfikacji Istotnych Warunk6wZam6vnenia.
9) Oferlta oraz wszystkie wymagane zal4cznikiwinny by6 podpisane przez upowa2nionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania , zg<ldnie z przedstawionym aktem
rej estracyjnym, wymogami ustawolvyni i przepisami prawa.
10) "le2eli oferta i zal4czniki zostan4 podpisane przez upowaZnionego przedstawiciela, jest
on zobor.rrrpzany do przedlo2enia w]a6ciwego pelnomocnictwa lub umocowania prawnego.

/^,
l--at

t2
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11) Wykonawc6w obowi4zuje wykorzystanie zal4czonym wzor6w dokument6w
zal4cznik6rw. Wszystkie pola i pozycje tych wzor6w winny byt r,r,Spelnione
a w szczeg6lnoSc' muszq zavmera(, wszystkie wymagane informacje i dane.
Nie dopuszczasiq skladania altennatywnych co do tre6ci i fbrmy rlokument6w.
tz) ZLoilenie przez Wykonawcg nieprawdziwych , maj4cych *ply* lub mog4cych mie6
urplyw nia wynik niniejszggo postqpowania , stanowi podstawq do wykluczenia
z postqporvania.

3. Postanowienia dotycz4ce wnoszenia oferty wsp6lneT przez dwa lub wiqr:ej
podmioly gospodarcze ( konsorcja/ sp6lki ):

r) WSrkonawcy mog4 wsp6lnie ubiega6 siq o udzielenie zam(iwienia.
z) Je:Zeli oferta wsp6lnig zlo2ona przez dw6ch lub wiqr:ej Wykonawc6w zostanie
wyloniona w prowadzonynx postqpowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem
umowy w sprawie zam6wienia publicznego , Zamaviajacy zaz4da w wyznaczonym terminie
zloilenta u mowy reguluj 4cej wpp 6lpracq tych Wykonawc6w, p o dpis anej pr zez ws zystkich
partner6w', przy czym termin, na jaki zostala zawarta nie moze by6 kr6tszy nie ternrin
realizacj i zram6wienia.

3) Wykonawcy ustanawiaj4 pelnomocnika do reprezentowania ich
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia albo reprezentowania w postqpowaniu zawarrcia
umo\,q/, ia pelnomocnictwo/ upowaZnienie do pelnienia takiej lunkcji wystawione zgodrrie
z wymogiami ustawor,rry.mi, podpisane przez prawnie upowaznionych przedstawicieli
ka2dego z Wykonawc(lw, winno by6 dol4czone do oferty.
4 W przypadku Wykonawp6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq o uclzielenie zam6wienia
zgodnie ':z art. z3 ustawy Pzp :

r. r,vykazanie spelnienia warunk6w udzialu, o kt6rych mowa w art. 22 ust. 1

nastqpuje l4cznie;
2. wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postqpowania o udzielenie
zam6wienia zgodnie z art" z4 nastqpuje przez n<a2dego z Wykonawc6w oddzielnie
(kaZdl' z Wykonawc6w ma obowi4zek skladania dokument6w
i o6wiildczenra o nie podleganiu wykluczeniu oddzielnie).

S) Wykonawcy wsp6nnie ubiegajqcy siq o udzienenie zram6wienia ponosz4
solidarn4,odpowiedzialno66 za wykonanie umowy.

4. Postanowienia dotycz4ce Wykonawc6w maj4cych siedzibq lub miejsce
zamie szkania p oza- terytorium Rze czp o sp olitej Pol skiej :

Jezeli Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w :

Rozdziale VI ust. 1 pkt. lrq)rlrz)rlr3),rS) - sklada dokument lub dokumenty wystawio,ne
w kraju, w'kt6ryrm ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj4ce odpowiednio, 2e:

a) nie otwiarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo6ci,
b) nie za.lega z tiszczanienh podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i
zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, oclroczenie lub nozlozenie na
raty zaleglych platno3ci lub wstrzyrnanie w calo6ci wykonania decyzji wla6ciwego organu,
c) nie orzenzono wobec niego vakazttubiegania siq o zam6wienie;

13
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Rozdziale VI ust. t pkt 14 ) i 16 ) - sklada zaSwiadczenie wla3ciwego organu s4dowergo
lub admirristracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt6rej dokumerrty
dolycz4,u' zakresie okreSlonym w art.24 ust. l pkt 4-8, pkt ro i lr ustawy z dnia 29 stycnaia
2oo4roku Prawo zam6wieri publicznych ( Dz. U. z zotg r., poz. 9oD.
Je2eli w kraju miejsca zamieqzkania osoby lub w kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedziLbq
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje siq dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 3. zastqpuje
siQ je dorkumentem zawieraj4cyn o6wiadczenie, w kt6rym okreSla siQ takie osoby
upraurnione do reprezentacji Wykonawcy, zloilone przed wlaSciwyrn organem s4dowym,
administracyjnym albo orgadem samorz4du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejisca zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym Wykonavvca ma siedzibq lub miejsce
zamieszkarnia, lub przed notaqiuszem.

S. Positanowienia w sprawie dokument6w zastrzeizonych :

r) Wszystkie dokumenty zlozlone w prowadzonym postqpowaniu s4 jawne , za vrry4tkir:m
i nfo rm acj :t zastr zezo nych pr zeiz skl a d aj 4 c e g o o fe rtq.
z) Dokumenty niejawne, fastrzeione skladane w ofercie , Wykonawca wydziela )ub
oznaczaw wybrany przez sieb[e spos6b.
3) Po dokonaniu czynno6ci otwarcia ofert Komisja Przetargowa dokona analizy ofert, ktrire
w tej czqSci one uczestnikom postqpowania na ich wniosek. Dokumenty
zloilone r^r stqpowaniu s4 jawne, za w1'j4tkiem niepodlegaj4c5rgh
ujawnieniu informacji zastrze2onych przezr;kladaj4cego ofertq.
4 Wykonawca nie moze zastrzec informacji i dokument6w, kt6rych jawno66 wynika
z innych akt6w prawnych w ym m.in. z zapisu z art.86. ust. ,+ ustawy Prawo zam6wiieri
publiczny,ch.

S) Zgctdnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurerrcji
( D". Y. z 2oog.t., .Nr 158, poz._ 1503, z p62n. zm.) pgprzez tajemnicq przedsiqbiorstwa

do wiadomoSci publicznej informacje techniczne,
rzedsiqbiorstwa lub inne informacje posiadaj4ce warto66

zedsiqbiorca podj4l niezbqdne dziala w celu zachowania ich

vII. SPOSoB POROZUMIEWANIA SI4 ZAMAWIAJACEGO
z \AnaKONAWCAMI, PRZ KAZI ,VANIA OSWItr|DCZF]W r,Un DOKUMENToW,
WSKAZTWANIE OSoB UPRAWNTONYCH DO POROZUMTEWANTA SlrE
ZWYKOINAWCAMI.

1. Ws:zelkiego rodzaju o6wiadczenia, wnioski, zawiadrcmienia oraz informacje
przekazywane przez Zamavnaj4cego i Wykonawc6w podczas postqpowania
o urlzielenie zam6wienia wymagaj4 dla zachowania waznoSci formy pisemnej.

z. ZarnavmajAcy dopuszcza przekazywanie korespondencji za pomocA fal<su

ozdziale I SIWZ) orazpoczty elektronicznej na adres :

.com.Pl
siq za zlozon4 w terminie, jezeli iej tre66 dotarla do adresata
(w godzinach pracy ZamaviajAcrego 6:4o - t4:4o) i zostala

na pisemnie.
a prowadzonabqdzie w jqzyku polskim.

t4
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5. Wylkonawca zgodnie z arl.
o r,lyja6nienie tre6ci SIWZ.

6. Zantavnaj4cy jest obowi4zz
na 2 dni przed uPlYvyern

7.JeL,eni wniosek o wyja6ni

i kiLerowane na adres
g. Do wyja6nieri tre6ci SI

- \ r sprawach merytoryczn
o Mctrts. Krggier - i

tel. 54 2go 93 27
- \ r sprawach formalnych.

ustawy Pzp moie zwr6ci6 siq do Zamawiajacego

udzielid wyja6nieri niezwlocznie jednak nie p6Zniej niZ

minu skladania ofert - pod warunkietn, ze wniosek
o wyja6nienie tre6ci kacji istotnych warunk6w zam6wienia wplynal do

ZannawiajAcego wa

wplynal po uplywie terminu
e treSci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia
ikladania wniosku, o kt6rym nxowa w art. 38 ust. r , ilub

n,Zamavnajacy moze udzieli6 wyja3niefr lub pozosta'nri6

ialista ds. zam6wieri publicznych i marketingu ,

musz4 by6 sformulowane na piSrnie

4cego.
osowanie majA przepisy art. 38 ustawy Pzp.

10.

o Piotr (Irbsczeroski tor ds. technicznych, tel. li4 23o 93 24

ach Zamawraj4cy mo2e pr:zed uplywem terminu do

tre66 Specyfikacj i Istotnych Warunk6 w Zam6vnenia.

modyfikacje, ustalenia i :zmiany zostanq przekazane

wiqz4ce przy skladaniu ofert

VIII. WADIUM

z) porqczeniach ban
oszczqdnoSciowo-

r. Wadium mo2e by6 wniesione
r) pieni4dzu;

jednej lub kilku nastqpuj4cych formach

h Iub porqczenierch sp6ldzielczej Iasy
zavrszei, z tym 2e Porqczenie kasY jest

)wycn;
pti"rpodmioty, o kt6ryr:h mowa w art. 6b.ugt. 5 pkl
du zobo r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozvroju

rJ. z zooT r., Nr 42,poa.2',75)

3)
4)
5)

porQczeniem pieiniqi
gwarancjach bankov

z ustawy z dnia 9 li
Przedsiqbiorczopci (I

renia lub gwarancji musi zaviera(, sformulowlnie
i bezwarunkowego zaplacenia kwoty wadium na

i nie nroze uzalezniad dokonania zaplaty od spelnirenia

k6w Iub tez od przedlozenia jakiejkolwiek dokumentacji.
tzenia lub gwaiancji nie zawieraj4cych wymienionych

15
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skladnia ofert zmodyfikowad



z.Kwota wadium dla

wobec wierzyciela (
sp6ldzielcza kasa
pieniqzne.i.

no5cio ytowa dow6d rnrniesienia wadium w formie

6. Wadiurn w gwara ban

Niezbqdnym jest p pisemnej gwarancji udzielonej ptzez bank
niami okreSlonymi przez prawo bankowe, zawierajilce
dnia 25. t 2.z.oi,Sr . gwarancj a stanowi zabezpiecze nie

( oSwiadczenie ), zgodni
termin obowi4zywania
dla zama'wiaj4cego na irlm wl postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznr:go
prowadzonego w trybie rzethrgu i,rieogriniczonego na Swiadczenie uslug utrzymania:-,
porz4dk-u w pomieszczeniach biurowy'ch
i magazynowych : autobusow;rtn, stacji obslugi pojazd6w oraz

iejskiego Przedsiqbiorstwa Komunikacyjnergoportierni i d
oraz zobowi4zanie banku wyplaty kwoty wadium
mi art. 46., ttst. 4 a oraz ust. 5 ustar,vy Pzp.

Sp6lka z o.o. we
wprzypadkach o

T. Wadirum w gwa ubezpieczeniowych.

przez fi rmq ubezpieczeniow4
cji do dnia z5.r2.2oL5r. na
dzielona gwarancja stanowi

w postqpowaniiu o udzielenie zam6wienia

"t'#"T:';H:;;;:iHf, u"Tt-lT"Hi""f;

owyn' stacji robslugi pojazd6w oralzowyn' stacji robslugi pojazd6w oralz
portiermi i dyspozytorni Miejskiego Przedsigbiorsitwa foaun\cyjnego^Sp6lka 

zt o,o. we Wdcla*ku arai zobowi4zanie firmy ubezpieczeniowej wyplaty kwoty
*^udium w przypaahdh okpe6lonych przepisami art. 46, ust. 4l a otaz ust. 5 ustawy Pzp.

ia wadiuin w porqczeniach udzielanych przez podmipty,
rt. 6b ubt. 5 pkt 2 ustawy z clnia g listopada 2ooo r.
lencjfi Roztvoju Przedsiqbiorczo6ci (Dz. U. z 2oo7 r, Nr 42, poz. 275

3.Wadium wnoszone w
przez Zamavmaj4cego.
rnrniesiona w terminie
bankoweg;o nast4pi
4. Wadiurn wniesione
S. Wadiurn w porQczeni
kredytowej. Ni

n

8. Spos6b wniesi
o kt6rych mowa w
o utworzeniu Polskiej

pie
ban

kiekolwi ek do datkowe z a str ztezenia, Zamavnai 1cy lJzr:ra,

go wadium.

- 3.OOO, OO Zl
siq przelewem na rachunek bankowy wskazany

lezy zal4czy(, dow6d wplaty. Wplata bqdzie vznana za

nie wskazanego przez Zamavnaj4cego rachunku
terminu skladania ofert.
Zamavmaj4 cy p r z e ch orwuj e rra r a chunku b ankowym.
lub porqczeniach sp6ldzielczej kasy oszczqdno6ciowo -

ie przez porqczyciela ( bank ) o6wiadczenia pisemnegojest zloi
n_awPJ4( o dane wSrmienione w pkt. I niniejszej SIWZ ),

J(

jest zlo2enie przez porqczyciela oswiadczenia pisemnego

t6

z pofln. z:m. ) Ni



jak w pkt. I SIWZ ), zawieraj4cego termin
2S.L2.2atS r. kwotg porgczenia

formacjg, 2e udzielone porgcznie stanowi
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I .w przypaoKacn oKresronycn przeplsamr art. 46, ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

formacjq, 2e udzielone porqcznie stanowi
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia

nieograniczonego na Swiadczenie uslu_g
w pomieszczeniach biurowych

owJrn, stacji obslugi pojazd6w oraz
Przedsigbiorstwa Komunikacyjnego

4zanie porqczyciela wyplaty kwoty wadium

onawcom niezwlo cznie po wyborze ofenty
wania, z wyj4tkiem Wykonawcy, kt6rego
zzaslrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp,
ana jako najkorzystniejsza , ZamaviajqUcy
owy w sprawie zam6wienia publicznego oraz
ia umowy.
na wniosek Wykonawcy, kt6ry wycofal oferrtqna wnroseK wyKornawcy, Ktory wycolar olerruQ

przed upllwem terminu dkladhnia ofert.
::2. Zamavriaj4cy moZe zNZaaalp,ponorwrego wniesienia wadium przez Wykonawcq, kt6rernu
zwr6cono wadium na popstaqrie art. 45 ust. r ustawy Pzp, jezeni w wyniku rozstrzygniqr:ia

r . I I I . I .l . r'^7 I . I.odwolania jego oferta zoltala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi waditrm
w terminie okre6lonvm ZamaviajAcego.
13. Jezeli wadium wniQsionp w pieni4dzu, Zamavnaj1cy zwraca je wraz z odsetkami
wynikaj4qfmi z um rachunku bankowego, na kt6rym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prorlradzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniqdzy
14. Zamavmaj4cy za
w odpowiedzi na

zostala wybrana :

b) nie wni,6sl wymagan e$o za\ezpieczenia nale2ytego wykonania umowy ;

c) zawarcie umowy 1^r sprawie zam6wienia publicznego stalowie zam6wienia publicznego stalo siQ niemoZli'we

IX. TERI\IIN

rvynosi Bo dni od daty terminu skladania ofert.Termin zvi4zania

t7



X. OPIS SPOSOBU PRZTGOTOWANIA OFERT.

Oferta powinna by6 sporz{dzona na pi6mie, w jqzyku polskim.

XI. MIEJISCE I TERMIN SIG,ADANIA I OTWARCIA OFERT.

r.Ofertq nLale2y zloLy(, w terr.ninie do 21.rL,2o1b r. termin graniczny godz. ltr :oo
w siedzibjie Zamavmaj4cego ( w sekretariacie ): Wloclawek, ul. Rysia g; dla ofert

ia oferty przyjmuje sig datq i godzinq
iatu M.P.K. Sp. z 0.o.).
qtrznej i zewnqtrznej kopercie, kt6re majA
sz4 posiada6 nastq puj4ce oznakowanie :

utrzymania porz4dku i czystoSci
zynowych , w taborze autobusow5fin )

ortierni i dyspozytorni Miejskiego
p6lka z o.o. wre Wloclawku w okresiie
niegraniczony t' koperta zewnetrznal

iem podanym powyiej, musi posiada6
a bylo odesla6 ofertq bez otwieraniia,
zgodnie z art. 84, ust. z ustaw5r Pzlp.

inu do skladania ofert zmieni6 lub wvcola6

a ofert 2S,LL.2otS r. o godz. 1t) : Bcl ,

g. Zamavniaj4cy zgodnie z artti
kwotq j aka zamierza ptzeznacV

NE/EZP - U2I 2OI5

86 ust. 3 ustawy bezpo6rednio przed otwarciem ofert poda
y6 na sfinansowanie zam6wienia.

6. Zamawiaj4cy podczas o ia ofert poda nazry ( firmy ) i adresy Wykonawc6w oraz
odczyta i.nformacje do ceny i terminu wykonania zam6wienia. Przedmioto,we
czlmno6ci dokona Komisja
7. W przypadku, gdy Wyk

w imieniu Zamaviaj4cego.
ca nie byl obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny

r,nniosek Z,amaviaj4cy prze1lg mu informacjq zawieraj 4c4 nazry i adresy Wykonawc6w,
kt6rych o1[erty zostaly otwarle oraz ceny tych ofert.

XII . OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena (brutto) oferty winna by6 przedstawiona w PLN i podana do dw6ch miejsc
po przecinku oraz powinna obejmowa6 wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcq
dla Jkompleksowej realizacji przedmiotowego zam6wienia.

2. Wykonawca zaokr4gila warto66 brutto w spos6b matematyczny, tj. do pelnych
grosizy w d6l ( roszy w 9619 (55 groszy i wiqcej).

g. l{astqpnie i s}ownie do Formularza ofertowego
stanLowi4cego

18
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a.
zamo\ 4enla, nI uj4ce istotnych zmian w tre6ci oferty, niezwlocznie
zawiadamiaj4c o tym Wykonawcq, kt6rego oferta zostala poprawiona.

5. 2lamaviaj4cybgdzie siq z Wykonawcami w zlotych polskich.

- 95 pkt.
- 5 pkt.

4. 2lamawiajacy popralua w raz omylki
rachunkowe z uwzglqdhienie poprawek,
innr: omylki polegaj4cQ na n warunk,6w

a)
b)

XIII. O]PIS SPOSOBU OE'LICZENIA CENY ORAZ OPIS KRYTERIoW ,

KT6RyNlr zAMAwIAJAdY KIERUJE sr4 PRZrwYBolRzE oFERrra.

f. iT,amavnaj4cy przy wyborze najkorzystniejszej oferrty bqdzie kierowal siQ

nastqpuj4cymi kryteriami oceny ofert i ich wagami :

Cena oferty brutto / R" /
1lermin platnoSci za usluge/Kr/

Maksymalna liczba punkt6w, jak4 Po
wynosi roo pkt.
tqpuj4cych zasad :

. Uzyskane w ten spos6b punkty bqidE

odpowiadai4cy wadze tego kryterium.
punkt6w za cenQ bqdzie obliczana wed,tug

wana minimalna brutto

Liczbapunkt6w za denq = cena badanej oferty brutto X roo pkt. x gS%

5.2. uslugq
zeby(, dluiszy niz 3o dni kalendarzowych od
Zarnavtraj4cego.

Punktybqrl4 przyznawane wedlug tabeli :

4. Za"najkorzystniejsz4 zosfanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwyZs_za l4czn4liczbq punklt6w' 
wyni{aj4.4 r podrumowAnia punkt6w uzyskanych w poszczegtilnych kryteriach.

zr dni
r dni

l9
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xrv. TNFoRMACJE o FoRMALNoScrecrr JAKIIE powrNNY zoslre
DOPEI.NTIONE PO WYBORZE OFERTY.

1. Zam wyb nie

zawiadam loiyli 'W'

Wykonaw odrzu :ni
)go

znego mo2e by(, zawafia.
ej oferty Zamavnaj 1cy zamieszcza info rma cj e

Pzp, na stronie internetowej oraz w miejricu

lub wiqcej Wykonawc6w zostanie wyloniona
orzystniejsza przed podpisaniem umo\'vy
awiaj4cy zail4da w wyznaczonym terminie
Wykonawc6w, podpisanej przez wszystkich
a zawarta nie moze by6 kr6tszy nLe ternnin

XV. ZNBEZPIECZENIE 
I.IATEZYTEGO 

WYKONANIA I'IMO\MY .

t. Zabezpieczenie w wysokoS,ci S% calkowitej ceny ofertowej rno2e by6 wnoszone wedlug

wyboru \a/ykonawcy w jednej lub w kilku nastqpuj4cych formach:

zeniach sp6ldzielr:zej kasy oszczqdnoSciowo-
j est zaws ze por Qc'/'eniem pieniqznym ;

+)

c)

gwarancj ach ubezpieczen iolvych;

lrorq.r.ttiach udzielanych przez podmioty, o kt6rych rnowa w art. 6b ust. 5 pkt. z
irsta-wy z dnia g lflsiopada 2ooo r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

lPrzedsiqbiorczo6ci .

Zabezpiet:zenie wnoszone w postaci porqczenia lub
sformulo'wanie zobowi4zania do

gwarancji musi zavnerae
nieodwolalnego

pierwsze pisemne Z4danie
j akichkolwiek dodatkowych

z. W przrypadku wniesienie wadium w pieni4dzu Wykonawca mo2e zLoLy(, wniosek do

Zamavia,i 4cego o zaliczenie
umovw.

wadium na poczet zabezpieczenra nale2ytego wykonania

3. Zabe',zpieczenie o wykonania unnowy rnusi byt wniesione najp6Zniej

w przededniu podpisania umowY.

6. Zameyiaj4"y ruiu"azabpzpieczenie w terminie 3o dni od dnia wykonania zam6wienia

i uznani a . pr zez Zamawraj4ce g o za nale|y ci e wyko n an e .

4. Zabetzpieczenil wnoszon! w pieni4dzu bqdzie uznane a wniesione, o ile wplynie na

rachunelilZamawiajqcego w [niu poprzedzaj4cym zawarcie mowy.

b.-W trak.cie realizacji olnto*y Wylionawca moZe dokonad zamiany form_y zabezpieczenia.

20
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X\rII.

XVI. ISTOTNE DI.A STRON
WPROW'ADZONE DO TRESCI
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

PosrANowrENrA, rr6nn zosrANA
UMOWY ZAWIEIIANEJ W SPRAWIE

w TOKU POSTEPOWANTA

r. Projekt umor D/ - stanowi4cy zal4cznik Nr 6 do niniejszej SIWZ, zawiera wszelkie
postanowienia dla stron .

2. Zamu
w stosunl
koniecznc
przewidzie6 w chwili zawarcia umowy lub z
pod warunkiem, ze zmiany wynikaj4 z :

:r) Zamawi ajqcy dopmriru mozliwo66 dokonania zmiany wysoko6ci

wynagrodzenra brutto okr L€go w Formularzu ofertowym _- stanowiAcym
zal4cinikdo umowy , w prz zmiatry stawki podatku VAT oraz

w przypadku wzqostu minimalne zenia za ptacQ.

:z) saipowodowane sil4 vvyzsz4uniemo2liwiaj4c4 wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z SIWZ;

B) zmiany danych zwi4zanych z obslug4 administracyjno- organizacyjn4 umovvy;

,4) zmiany danych teleadresowych;
5) zmiany os6b wskazanych do kontakt6w miqdzy stronarni;
6) zmiany przepis6w prawa w zakresie dotycz4cym przedmiotu umowy

odpowiednio do zmiany tych przepis6w.

3. Zrniany tre$ci a formy pisemnej pod rygorem
niewa2n.o6ci w po o aneksu do umowy.

4. O zai powoduj4cych konieczno66 zmian jak rvy2gj Zumawraj4cy

poinform semnie z jednoczesnym przeslaniem projektu Aneksu do

umowy v wY2ej.

POUCZENIE o Snouxecrr OCHRONY PRAWNEJ

1. niezgodnej z przepisatni ustawy podjqtej przez

Zamitwraj4c udziilenie zam6wienia publicznego lub w przSpadku

zaniechania czynno6ci, do kt6rej jest zobovm1zany na podstawie

ie wobec czynno6ci:
cjacji bez ogloszenia, zam6wienia z wolnej

b. opisu ania oceny spelniania warunk6w
udzial aniu,

c. i"yklu luj4cego z postqpowania o udzielenie
zam6wienia,

d. odrzucenia oferty odwoluj4cego.

2l
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g. Wykonawca moze w terminie przewidzianyn do wniesienia odwolania
poinformowa6 Zamav,trajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno6ci podjqtej
przez niego lub zaniechaniu czlmno6ci, do kt6rej jest on zobovi4zany na podstawie
ustawy, na kt6re nie przysluguje odwolanie na podstawie art. r8o ust. z ustawy -
Praw<l zam6wiefi publicznych.

4. W przypadku uznania zasadnoSci przekazanej informacji Zamawtaj4cy
powtarza czynno66 albo dokonuje cz5mno6ci zaniechanej, informuj4c o tym
Wykonawc6w w spos6b przewidziany w ustawie dla tej czlmno3ci.

5. Na czynno6ci, o kt6rych mowa w podpunkcie 4, nie przysluguje odwolanie,
zzastrzezeniem art. r8o ust. z ustawy - Prawo zam6wieri ptrblicznych.

6. Odwolanie wnosi siq do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
werflikow&grxL za p omo cA wazne g o kwalifi kowane go cer\rfikatu.

7. Wykonawca ma prawo wnie56 odwolanie w terminie S dni od dnia
przes'tania informacji o czynnoSci Zamaviaj4cego, stanowi4cej podstawq jego
wniesrienia - jezeli zostala ona przeslana faksem lub drog4 elektroniczn4, albo w
terminie ro dni - jeZeli zostala ona przeslana w inny spos6b.

8. Odwolanie wobec tre6ci ogloszenia o zam6wieniu, a jezeli postqpowanie
jest prrowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takZe dotycz4ce postanowieri
SIWZ; wnosi siq w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie
Zam6'vneri Publicznych lu-b zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

g. Odwolanie wobec czynno6ci innych ni2 okreSlone w podpunkcie 7 i 8
wnosil siq w terrninie 5 dni od dnia, w kt6rym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej
staranno6ci mozna bylo powzi46 wiadomo66 o okoliczno6ciach stanowi4cych podstawq
jego r,vniesienia.

10. Odwoluj4cy przesyla kopiq odwolania Zamawtaj4cemu przed uplywem
terminu do wniesienia odwolania w taki spos6b, aby m6gl on zapozna(, siq z jego

tre6ci4 przed uplywem tego terminu.
11. Odwolanie powinno wskazywa6 czynno66 lub zaniechanie czynnoSci

Zama.vnajqcego, kt6rej z[rztca siq niezgodno66 z przepisarni ustawy,zavneral,zv,trqzhe
przed.stawienie zarzut6w, okre6la6 Zqdanie oraz wskazywa(, okoliczno6ci faktyczne i
prawne uzasadniaj 4ce wriiesienie odwolania.

12. ZamavnajAcy przesyla niez 4ocznie, nie p6Zniej niZ w terminie z dni od
dnia otrzymania, kopiq odwolania inn5rm Wykonawcom uczestnicz4cym w
postqpowaniu o udzielenie zam6wie
zam6wieniu lub postanowiet'r SIWZ,
kt6rei jest zamieszczone ogloszenie o za
wzywaj4c Wykonawc6w do

13. Wykonawca m olawczego

w terrninie g dni od dnia do kt6rej
przystqpuje, i interes w uzyskaniu r do kt6rej
przystqpuje.

L4. Wykonawcy, kt6rzy przyst4pili do postqpowania odwolawcz_ego, staj4 siq

uczestnikami postqpowania odwolawczego, jeZeli maj4 interes w Wm, aby odwolanie
zostalo rozstrzygniqte na korzys6 jednej ze stron.

rb. Zamaviaj4cy lub odwoluj4cy moile zglosi6 opozycjq przeciw przyst4pieniu
innego Wykonawcy nie p62nrej niz do czasu otwarcia rozpravq/.

22



NE/EZP .II2I 2OI5

16. Na orzeczenie wydane przez Krajow4 Izbq Odwolawcz4 stronom oraz
uczesllnikom postgpowania odwolawczego przysluguje skarga do s4du okrqgowego

es zkani a Zamavnaj4c e g o.
kt. 16 wnosi siq za po6rednictwem Prezesa
dni od dnia dorqczenia orzeczenia Krajowej
e jej odpis przeciwnikowi skargi.

spelnianiu warunk6w udzialu w postqpowaniu
l) Formularz ofert
:l) O6wiadczenie

23
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pieczq6 Wykonawcy

z. Oferujemy termin
Zamawiajqcego.

Zal4cznik nr 1 do SIWZ
NE /EZP -Ilzlzotg

M.P.K. Sp6lka z o. o. we
Woclawku

dni, od datU otrzymania fakrury przez

24
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r. Jednocze6nie o6wiadcz&ffiy, 2e zapoznaliSmy siq z SIWZ i nie wnosimy do niej
zastrzeilefi.

z. OSwiadczamy , 2e spelniamy warunki udzialu w postqpowaniu.

I

3. O6wiatilczamy, ze zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia wz6r
umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowi4zujemy siq w przypadku wybrania
naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

: ::::::::t : :lyi *::::ill ,n ; ( sr'wnie :

formie
...........:.. przed terminem zawatcia umowy
zawarcia umowy oraz do podpisania umowy na warunkach okre6lonych we wzorze
umowy, rv miejscu i terminfe okreSlonym przezZamavmajAcego.

4. O6wia<lczamy ,ileuwaiamy siq za rwrqzanych niniejsz4 ofert4przez 3o dni.

5. Oferta v,{razzzal4cznikami zawiera . ponumerowanych stron.

6. Zastrzegamy, ze nastqpuj4ce dokumenty:
r ..........

I

stanorari4 tajemnicq przedsiqbiorstwa na podstawie

/ podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy /

i;ffi;;ai;;i;i i

ustaury
art.

26
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Zal4cznik nr 2 do SIWZ
NE /EZP -llzlzor5

M.P.K. Sp6lka z o. o. we
Woclawku

oSwrenczENrE
o sPEr,NrANru \MARUNT6W UDZI#,JLTJ W POST4POWANrU

O ZNVToWTENIE PUBLICZNE
sTosowNIE Do TRESCI ART. 44w_ A {. Z ART. zz UST. r.

Przystqpuj4c do udzialu w postqpowaniu o zam6wienie publiczne

NE/ EZP - I/z/2o1S na 6wiadczenie uslug utrzymania porz4dku

i czysto6c:l w pomieszczeniach biurowych i magaz5mowych , w taborze autobusowym

stacji obrilugi pojazd6w or4z portierni i dyspozytorni Miejskiego Przedsiqbiorstwa

Komunikacyjnego Sp6lka z o.o. we Wloclawku w okresie 01.01.2<116 r.+ Bo.o6.2oL7 t.

;;;;;; ;,n:*i' ",, i""-'i,,
o6wiadcizarrrt Le spelniam warunki udzialu w postqpowaniu okreSlone

w tre6ci art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zarn6vmefi publicznych

(Dz.U. zz 2oLB r., goZ ) tj.i
r) posiadanx uprawnienia do l,vykonywania okre6lonej dzialalno6ci lub czlmno6ci,

jeZeli przepisy prawa nakladaj4 obowi4zek ich posiadania;
z) posiadam wiedzq i do6wiadczenie ;

3) dysponujq odpowiednim potencjalem technicznyrn oraz osobarni zdolnymi do
w1'konaniazam6wienia; 

]

4) znajduje sie w sytuacji :konomicznej i finansowej, umo2liwiaj4cej wykonanie
t.

zamovllenla.

cp"apii'i'ii,''",e6";;;;;;:;i;;;;;;;;;;;;;;;';;';i;)'wykonawcy)

27
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Zal4cznik nr 3 do SIWZ
NE /EZP -Ilzlzotg

M.P.K. Sp6lka z o. o.
we Wloclawku

OSWTenCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO \,IryKLUCZENTAZ POWODU NIESPELNIENIA
WARUNKOW, O KTORYCH MOWA\MART. z4 ust. :r i ust. 2 orazust. 2a

USTAWY PRAWO ZAMoWIEN PUBLICZNYCH

Nazwa M/ykonawcy, adreq i numer telefonu :

Przystqpu,i4c do udzialu w postqpowaniu o zam6wienie publiczne

NE/EZP - l/z/zol.g na 6wiadczenie uslug utrzymania' porz4dku i czysto6ci

w pomieszczentach biurowych i magazynowych , w taborze autobuso\ D/rn, stacji obslugi

pojazd6w oraz portierni i dys$ozytorni oraz Miejskiego Przedsiqbiorstwa Komunikacyjnego

Sp6lka z o.o. we Wloclawku w okresie tl1.<l1.2tl16 r. + 8tl.<l6. z,oL7 r.

o6wiadczlafir, te nie istniej4 podstawy do wykluczenia mnie
z postqpowania o udzielenia zam6wienia publicznego z powodu niespelnienia
warunk6rw, wJffnienionych w art. 24 ust. t, z i z a ustawy Prawo zam6wieri
publiczn,ych ( Dz. U. zzotg,9o7).

(miejscowo(6, data)

(podpis Wgkonawcy lub osoby upowaLnionej)
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lnformacja Wykonawczy na podstawie art. 26 ust.

Zal4cznik nr 4 do SIWZ
NE /EZP -Ilzlzot5

M.P.K. Sp6lka z o. o.
we Wloclawku

zd ustawy PZP

oiecze6 Wvkonawcv

Przystqpui4c

NE/ EZP

i czysto6ci:

udzialu

l/z/zol.g
w pomieszczeniirc

do w postqpowaniu o zam6wienie publiczne

na 6wiadczenie uslug utrz5rmania porz4dku

biurowych i magazynowych, wtaborze autobusowyrn,

dyspozytorni oraz stacji obslugi pojazd6w Miejskiego Przedsiqhiorstwa Komunikacfrnego

Sp6lka z o.o. we Wloclawku w okresie <t1.tl1.2tl16 r.+Bo .o,6.2o17 r. oSwiadczarn, Le t

nale2ymy do grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. z4 ust. z pkt.5.
W zal4czeniu lista podmiot6w nalez4ych do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa
w art. z4 ust. z pkt 5"
lub
nie naletryrny do grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. z4 ust. z pkt.5."

dnia.
(miejscowo66, data)

(podpis i pieczq6 upowaZnionego przedstawiciela/ Wykonawcy)

" niep otr z ebnet. skr e ilit,
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( Pieczq6 firmowa Wykonawcy)

Zal4cznik nr 6 do SIWZ
NE /EZP -Ilzlzot5

M.P.K. Sp6lka z o. o. we
Wloclawku

PROJEI<T UMOWY

na Swio'dczenie urlhtg ylrzgmaniaporzqdku i czgstoSci
u potnieszezeniach biurouych i rnagazgnouych,

w taborze o;utobusoutAtn, sfccji obshrgi pojazd6w orcaz pottierni
i dgspctzgtorni Miejskieg'o Przedsigbiorshrsa Kornuttikacyjnego Sp6lke z o.o. ute

Wloclqwku
zau;o:rta w dniu ............................. 2o7Sr.

we Wloelawku

pomiqd4y stronami:

1. .Miejskim Przedsiqbiorstwem Komunikacyjnym Sp6lka z cr. o. z siedzib4 we Wloclawku
przy ul, Rysiej 3, wtrlisanym do rejestru przedsiqbiorc6w prowadzonego przez S4d Rejonowy
w Tortmiu VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS
oooooil42ro, posiadajqcym NIP o nr 888 - o2o - gg - 7r i REGON o nr grozz6Toz. Kapital
zakladowy ro.576.5oo,oo zl

reprezentowan5'rrn ptzezi

r. Andrzeja STASIAKA - Prezesa Zarz4du Sp6lki

zwanJfin w dalszej tre6ci umowy Zamatvraj4cym;
a

2.
z siedzib4 .i...............
zarej estrowanym ;:. : : :. : : : : : :. : : : : : : : ; : : : : :. :. .

posiadaj4cym NIP o nr ............";.......q.... i REGON

reprezentowan5rm przezz

1.

2.

zwanym v,r dalszej tre6ci umowy Wykonawcq, kt6rego oferta zostala wybrana przez

aa
JJ
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Zamawrajqrcego po przeprowadzeniu procedury o udzielenie zam6wienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego , w spos6b zgodny z przepisami ustaw5r z dnia 29 stycznia
2oo4 r. I'rawo zam6wieri publicznych (Dz. U. 2o1g r., poz. go7 z p62n. zm.) o tre6ci
nastqpuj:trcej:

$r
r.Zamawiaj4cy zleca, a Wykonawca prryjmuje do wykonania prace w zakresie:

r) utrzyrnanie porz4dku i czystoSci taboru autobusowego:
- w ilo6ci 6r szt

z) utrzyrnanie porz4dku i czysto6ci w pomieszczeniach stacji obslugi:
- szatnie,3 szt.l4cznie pow.- 16o mkw
- pomieszczeniabiurowe,l4cznie pow- 59 mkw
- umywalnie 2szt,l4cznie pow.- zB,5 mkw
- WC mgski, damski, 3szt, l4cznie pow.-z4,Bmkw
- korytarz iiklatka schodowa,l4cznie pow"- 95 mkw

Wszystkie pomieszczenia wyszczeg6lnione powyZej posiadaj4 podlogi
z terakoly.

- posadzki hal warsztatowych (do zamiatania), pow- 94omkw.
- lamperie hal warsztatowych + drzwi ( powloka olejna ), pow- 33o mkw
- powierzclhnia okien - 9t,o7 m2.

3) utrzynnanie porz4dku i czysto6ci w pomieszczeniach biurowych orazna dyspozytorni :

- pomieszczeniach biurowych ( terakota ), pow- 432 mkw
- korytarz:z szt+klatka schodowa( terakota ) ,l4cznie pow-96,4 mkw
- WC damski, mqski ( glazura i terakota ),l4cznie pow-3r,7mkw
- powierzclhnia okien - 98,zo mz.
- dyspozytornia ( terakota ), pow- 33,8 mkw, powierzchnia okien - 22,97 m2

4) utrzyn.ranie porz4dku i czysto6ci w pomieszczeniach :

- portierni ( glazura i terakota ), pow- z7,4mkw, powierzchnia okien - 7,22m2.
- magazynow.vch - czE66,biurowa i sanitarna,(terakota i wykladzina pcv ),

pow- 4g,gmkw,powierzchnia okien - 6,4112.
- dzialu mech-energetvcznego - biuro, cz. sanitarna, ( terakota i glazura ) pow- zr mkw
Powierzchnia okien - 4,3m2.

$z

1. Szc:zeg6lowy zakres prac dotycz4cych utrzgrnania porzqdku i czgstoSei
ta taborze autobusowArn obejmuje :

r) Zmiana I dni robocze - w godz. 8:oo- 12:oo Wykonawca zobowi4zany jest dokonywa6
przegl4du min. 15 szt. autobus6w znajduj4cych siq podczas przerwy bisowej na terenie zajezdni.
Przegl4du naleiy dokona6 pod wzglqdem czysto6ci i w przypadku konieczno6ci naleiy zamie66
podlogq i umy6 plamy z podlogi, dokona6 przegl4du i ewentualnego czyszczenia foteli pasaierskich
oraztmyl,gruntor,rmie r autobus ( jak w pkt. 3 ) .

z) Zmiana II dni robocze - w godz. t7ioo - 21:oo Wykonawca zobowi4zany jest dokonywa6
przegl4du min. zz woz6w pod wzglqdem czysto6ci. Nale2y zamie66 podlogi, usun46 plamy
z podlogi i dokona6 odkurzenia porqczy na mokro, parapet6w przyokiennych, pulpitu w kabinie
kierowcy oraz umy6 szyby dzialowe wew. pojazdu.
3) Zmiana III dni robocze -w godz. 21:oo- o6:oo Wykonawca zobowi4zany jest my6
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gruntownie 2 autobusy poprzez odkurzanie odkurzaczem, @carcie siedzisk i poszycia
tapic_erskiergo, mycie podlogi, porQczy sufit6w, okien od strony wer,rmqtrznej oraz szyb dzialowych
znajdujqcych siq wewn4trz autobusu, tylnych czq6ci siedzisk oraz przegl4d woz6w koricz4cych
pracQ po g,cdz. 21:oo pod wzglqdem czysto6ci, zamiecenie pojazdu, odkurzenia na mokro porQczy,
parapet6w przyokiennych, pulpitu w kabinie kierowcy .

D W dni Swiqteczne i soboff tylko zmiana IIlt - Wykonawca
przegi4du autobus6rry zjezdilaj4cych do zajezdni oraz wykona6 prace
podlogi orazzmyciu plam z podlogi oraz umy6 gruntownie r autobus (
S) Kompleksowe mycie autobusu po obsludze technicznej w czasie

zobovm4zany jest dokona6
polegaj4ce na zamieceniu
jakwpkt.3)
wskazanym przez Doz6r

Techniczn'y Stacji Obr;lugi - tj . Srednio 75 rocznie.
6) Wszystkie cz,ynno6ci okre6lone w pkt. 1+5
z obowi4ztrj4cymi przepisami bhp iplpo|.

muszA by6 r,rrykonywane zgodnie

z. Szczeg6louy zakrers uslug dotycz4cych utrzgrnornirr parzqdku i czystoflci na stccji
obslugio'bejrnuje :

t) Zahres prac i cz5rnno6ci do wykonania codziennie ( w godzinach 6:oo +8:oo;
12:totl + l7zorti 21:OO + ZZ:OO ) :

a) za:miatanie posadzek na wszystkich halach warsztatowych;
b) mycie na mokro korytarzy stacji obslugi;
c) mycie podl6g na mokro, czyszczenie sedes6w, umywalek oraz 6cian nylozonych

kafelkami we wszystkich sanitariatach;
d) mycie podl6g na mokro, czyszczenie umywalek oraz Scian wyloZonych kafelkami

wer wszystkich umywalniach ;
e) mycie podl6g na mokro we wszystkich szatniach i w stol6wce po posilkach;
0 opr6inianie pojemnik6w i koszy we wszystkich pomieszczeniach;
g) za:miecenie i mycie podl6g we wszystkich pomieszczeniachbiurowych;
h) sprz4tanie pomieszczeniakuchni warsztatowej i urz4dzef wyposazenia kuchni.

z) Zakres prac i cz5rnno6ci do wykonaniarazw tygodniu :

mycie posadzki,lamperii i hal warsztatowych.

B) Zal<res prac i czynno6ci do wykonaniarazw miesi4cu :

czys;zczenie i mycie szafek ubraniowych w szatniach.

4) Zakres prac i cz5rnno6ci do wykonania dwa razy w roku ( przed Swigtami
WielkanocnSrmi, w miesi4cu wrze6niu) :

my:ie okien wszystkich pomieszczefi wraz z parapetan'ri zer,rmqtrznymi

s) Jeieti zajdzie F,otrzeba Wykonawca zobowi4zanybqdzie do sprz4tniqcia pomieszczenia, hali
b4d:t zabntdzonego autobusu na polecenie mistrza zmianowe go.

6) Wszrystkie czynno6ci okre6lone w ust. z pkt. r) + S) musz4 by6 wykonane zgodnie
z obowi4zuj4cymi przepisami BHP iPIPOZ.

7) Wyltonawca przed rozpoczqciem prac okre6lonych w ust. 2 pkt. D powiadomi
Zamawiaj4cego o rozpoczeciu i zakoriczeniu prac.

3. Szczeg;6lowy zakres uslug dotycz4cych utrzgrnania porzqdku i czgsto6ci
w pornies;zczeniach biurouyeh i na dgspozgtortti :
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4.

1)

1) Zakres lprac i czynno6ci do w5rkonania codziennie :
b) sprz;4tanie ws_zystkich pomieszczeri biurowca oraz dyspozytorni (wytarcie kurzy,

zamiecenie, odkurzenie, mycie pcdl6g na mokro ) ;
c) zamiecenie, odkurzenie, mycie podl6g na mokro, czyszczenie i dezynfekcja

sedes6w, umywalek oraz 6cian wylozonych kafbkami we wsLystkich
sanitariatach;

d) opr(iznianie pojemnik6w i koszy we wszystkich pornieszczeniach oraz pojemnika
niszczarki ;

e) sprarwdzanie i codzienne uzupelnianie dozownik6w z mydlem w plynie;
0 sprawdzanie i ewentualne uzupelnianie rqcznik6r.r 

- 
papiero\^ych

w umywalniach i papieru toaletowego w sanitariatach;

zl Zakres lprac i czynno6ci do wykonania dwa razy w roku ( przed Swiqtami
Wielkanocn5rmi, w miesi4cu wrze6niu) :

mycie okien wszystkich pomieszczeri wraz z parapetami zerrrnqtrzn5rmi

3.1 Wszystkie czynno6ci Wykonawca zobowi4zany bqdzie wykona6 zgodnie
z przepisami i zasadami BHP iP/POZ.

4.) Wykonavvca przed rozpoczeciem prac okre6lonych w ust. 3 pkt. z) powiadomi
Zamavmaj4cego o rozpoczeciu i zakoriczeniu prac.

Szczleg6lowy zakres uslug dotycz4cych utrz5rmania porz4dku i czysto6ci na
portierni, w pomieszczetriach magaz5rnowych oraz w dziale mech-energetycznym :

Zakres prac i czynno6ci do w5rkonania w kaidy wtorek i pi4tek (oraz dorywczo
w razie potrzelty na polecenie Kierownika Dzialu), po zakofrczeniu prac przez
pracorvnik6w M.P.K. Sp. z o.o. :

a) mycle podl6g na mokro, czyszczenib sedesu, umywalki oraz 6cian wyloZonych
kafel.kami we wszystkich pomieszczerliach ;
opr6znianie pojemnik6w i koszy we ich pomieszczeniach;
sprawdzanie i ewentualne uzupelni dozownika z mydlem w plynie;
sprawdzanie i ewentualne uzu
toalertowego w sanitariacie.

nie rqcznik6w papierolrych i papieru

W przypadku, ,gdyw dniu wykonania prac (tj.
wykona6 pracQ w dzieri poprzedzaj4cy.

i pi4tek) przypada Swiqto, nalezy

z) Zakres prac i czynno6ci do wykonania
Wielkanrocn5nni, w miesi4cu wrze6niu) :

rnycie okienL wszystkich pomieszcz en wraz z

dwa razy w roku ( przed Swigtami

mi zewnqtrznymi
g) Wykonawca przed rozpoczeciem prac okre6lonych w ust. 4 pkt. z) powiadomi Zamawiaj4cego

o rozpotczeciu i zak.oriczeniu prac.
4 Wsz'ystkie czynno6ci Wykonawca zobbwi4zany bqdzie wykona6 zgodnie

z przepisami i zasadami BHP iPlPOz

5. Stosowane przcrz WykonawcE Srodki czystodci uzywane podczas uslugi sprz4tania musz4 by6
oznaczone :znakiem CE, posiada6 odpowiednie atesly i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowanjla w Polsce, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, w tvm w zakresie
bezpieczerisl[wa uzytk
w4tpliwo6ci Zamawiaje
\^0lmogu w zakresie w
Wykonawcq spelnienia wymogu j*., Wykonawca zobovi4zany jest do natychmiastowego

b)
c)
d)
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ze strony Wykonawcy -

s6

1. l//ykonawca ponosi peln4 odpowiedzialnoS6
w szczeg6lnoSci za :

1) szkody. wynikle z niesprawnoSci, bqd4cego
I r,T4)OSaZenra,

$3

umowa niniejsza obowi4zuje od dnia <11..,1.2<>16 r. do dnia 3o.o 6.zot7 r.

s4

Zamavmaj4cemu najp6lniej na r dzieri
slug sprz4tania imiennej karty os6b
pomieszczerl i przebywania na terenie

Do obowiqzk6w Wykonawcy naleiy przeszkolenie w zakresie przepis6w bhp oraz plpoipracor'mik6w vrykonuj4cych czynno6ci zuil4zane ze sprz4lanie m oraz przedstawienie

powyZej, dokonuj4 ze strony ZamawtajAcego
sportu.

ze, stronv zamavmaiaceso Dyr"ktoroYr*ff;Tl"lii'* piotr urbaczewski
- T'el. 54 2go 93 24

1.

2.

3.

4.

1.

Ss

zedmiot .umorruy z najvvyzsz4 staranno6ci4,
wystqpuj4cych zagro iefi przy uwzglqdnieniu

sci.
na r.l'niosek Wykonawcy ) realizuj4cym

nie, toalety, szatnie) dla zabezpiecienia

dynie w przypadku kiedy Wykonawca bedzie
,qcego pomieszczefi socjalnych)

3.

za wyrz4dzone szkody, w tym

w jego dyspozycji sprzqtu

z) szkody rv mieniu i Twlasnej *iny oraz z*iny os6b podlegai4cych jego
kieror,rmictrwu, powsts sdmiotu umowy,
3) szkody vrSrnikle z r zytegowykonania przeflrniotu umo\ ,T/.2. -- Wykonawca zobowi4zuje siq posiada6 ubezpieczenie od odpowiedzialno6ci cywilnej za

wszelkie szkody rlog4ce wyst4pi6 w zwi4zku z wykonywaniem *ro*y na kwotq "-ini-rr-
5oo ooo zl.

3. - 'Wykonawca ponosi odpowiedzialno66 jak za wlasne czyny, za dzialanie os6b trzecich,
kt6ryrm powierzyl v,ykonywanie obowi 4zk6w wynikaj4cych z niniejsze; umowy
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno66 jak za wlasne czyny, za dzialanie os6b trzecich,
kt6rym powierzyl'wykonywanie obowiqzk6w wynikaj 4cych z niniej szej umowy.

5z

1. Stron5r ustalai4, ze miesiqczne wlmagrodzenie za wykonanie umowy wlmosr
netto, ( slor,rm

przedmiotu
brutto

osl
Lie:

)
zl brutto za caly okres wykonywania umowy ( slownie:

2. Zaplata nale2no6ci bqdzie nastqpowala po uplywie kaZdego miesi4ca wykonania uslugi
w oparciu o cenQ okre6lon4 w ust. 1, w terminie ............ od dnia otrzymania faktury.

gB

1. Strony postanawiaj4, 2e kary umor,vne bqd4 naliczane w nastqpuj4cych wypadkach
i wysoko(iciach:

r) Wykonawca zaplaciZamavmaj4cemu 5o,o zl netto zakaildy niewlaSciwie sprz4tniqty autobus
w z'akresie sprz4tania codziennego ;

z) Wykonawca zaplaci Zamavmajqcemu 15o,o zl netto za kaildy niewla6ciwie sprz4tniqty
autobus w zakresie sprz4tania gruntovr'nego ;

g) Wykonawca zaplaciZamavnajqcemu 4oo,oo zl netto zakazdy dzien z t5rtulu niewla6ciwej
realizacji uslugi, o kt6rej mowa S z ust. 3 umowy;

4) Wykonawca zaplaci Zamavmajqcemu 1oo,oo zl netto zakahdy dzieri z t5rtulu niewla6ciwej
realizacjiuslugi, okt6rej mowa $ zust. z i ust.4umowy;

5) Wykonawca zaplaci Zamavmaj4cemu za odstqpienie od umowy przez Zamaviaj4cego
z przyczyn zdlleznych od Wykonawcy kwotq r6um4 t5%o warto6ci brutto niezrealizowanej
czq1ciumowy;

6) Zantavmaj4cy :zaplaci Wykonawcy za odst4pienie od umorvy przez Wykonawce z przyczyr
zaleinych od Zamawiaj4cego , poza przypadkiem wskazanym w $ ro ust. z pkt. e, kwotq
r6vm4 15% warto6ci brutto niezrealizowanej czg6ci umowy.

2. Wyl<onawca zobowiqzuje siq do zaplagr Zamavmaj4cemu kar naloZonych na Zamawiaj4cego
przez uprar,nmione organy dokonuj 4ce kontroli czysto6ci .

g. Zantatnaj4cy rnoie dokona6 potr4cenia kar umownych i kar nalozonych na Zamawraj4cego
przez organy dokonuj4ce kontroli czysto6ci z wynagrodzenia przysluguj4cego Wykonawcy.

4. Strony maj4 prawo dochodzenia roszczeri odszkodowawczych przevrryzszaj4cych wysoko66
zasl.rzezonych kar umor,l'nych do r,lysoko6ci poniesionej szkody.

1.

se

Tytulem nalezytego r.rykonania umo\ ry/

naleZytego wykonania umo\ D/ w formie
Wykonawca wnosi zabezpieczenie

w wysoko6ci
(slounie: )

Zabezpieczenie, o kt6rym mowa w ust 1. , pozostaje w dyspozycjiZamaviaj4cego
od <lnia ....... ( dzieri zawarcia umo\ ry ) do dnia .. i bqdzie i sluiy6 bqdzie
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$ro

1. Zamawiaj4cy moze odst4pi6 od umowy w przlT)adkach okre6lonych w Kodeksie
Cy,,,rilnym oraz Ustawie Prawo zam6wieri publicznych.

2. Niezaleinie od ustaleri z ust. t. Zamavnajqcy moze odst4pi6 od umowy w calo6ci lub
w czq6ci w przypadku :

a) Wykonywania przez Wykonawcq przedmiotu umowy w spos6b wadliwy,
nielzgodny z obowiqzuj4cymi normami, wymaganiami Zamavmai4cego albo
sprzeczny z umow4,

b) Sdy Wykonawca nie rozpoczS. prac bez uzasadnionych ptzyczy\ oraz nie
kontynuuj e ich p om im o we zw ania przez Zamawraj4ce go zloione go na pi6mie,

c) gdy Wykonawca przerwal prace i przerwa z winy Wykonawcy trwa dluzej niz z
dni,

d) jeZeli pomimo uprzednich z-krotnych pisemnych zastrzezefi Zamavmaj4ce_g9,

Wykon-awca uporczywie nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umowy lub
w r az4cy sp os 6b zaniedbuj e z ob owi4 zania um owne,

e) w razie zaistnienia istotnej lmiany okoliczno6ci powoduj4cej, ze wykonanie
umouD/ nie leZy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie6
w chwili zawarcia umowy.

]. Zamavmaj4cy moze odst4pi6 od umowy kaidorazowo w terminie_3o dni od p_owziqcia

wiadomo$ci-o opisanych w ust. r i z okoliczno6ciach. W przypadku tym, Wykonawca
moze z4da(,rnyl4cznie wynagrodzenianaleznego z tytulu wykonania czq6ci umowy.

$rr

Zmiany postanowieri zawartej umowy mog4 nast4pi6 za zgod4obu stron wyrazon4 na pi6mie pod

rygorem niewazno6ci.

$rz

W sprawlch nieuregulowanycnr bgdA mialy zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego .

$rg

Spory mog4ce wynika6 na tle postanowieri umowy bede rczstrzygane przezwla6cirvy miejscowo s4d

powszechny wedlug siedziby Zamawtaj4ce go.

$r+

Umowq s'porz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej

ze stron.

Zal4czniki do umowy :

WYKONAWCA

r)
z)
3)
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Zal4cznik nr 7 do SIWZ
NE IEZP -Ilzlzot5

M.P.K. Sp6lka z o. o. we Wloclawku

Wykaz podwykonawc6w

Przystqpuj4c do postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na 6wiadczenie
uslug utrzymania porz4dku i czysto6ci w pornieszczeniach biurowych
i magazynowych , \M taborze autobusowyn, stacji obslugi pojazd6w oraz
portierni i dyspozytorni Miejskiego Przedsiqbiorstwa Komunikacyjnego
Sp6lka zt o.o. z ui,yciem wlasnych 6rodk6w chemicznych prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, w imieniu Wykonawcy przedstawiamy vtykaz
po dwykonawc6w, kt6rzy b g dE uczestnic zy (, w wykon aniu z am6wienia :

L.p. Podwykonawca
( nazwa firmy, tel. Kontaktowe, faks, e-mail

)

Zakres powierzonych do
wykonania czynno6ci

1.

2.

3.

4.

Zal4czniki:
:t. Pisemne zobowi4zanie podmiot6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji

niezbqdnych zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam6wienia.

podpis/y osoby/os6b uprawnionych

40

ttr


