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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKO\M ZAMoWIENIA PUBLICZNEGO

( zwANA W SKRoCTE S.r.w.z.)

Nr NB/BZP-tl S/2o1S

P USLUG UTRZYMANIA POR4DKUI MAGAZYNOWYCH, W TABORZEA ORAZ PORTIERNI I DYSPOZYTORNI
M I EJ S KI E GO P RZE D S I 4 B I O RSTWA KO M UN I KACYJNE GO S P O LKA Z O . O.

Tryb.postqpowania : II przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie
przepis6w ustawy z dnia z9 slycznia 2oo4r. Prawo zam6wieri publicznyctr ( Or.U. i zorg-r.poz.go7
- tekst jednolity), poniZej 2o7 ooo euro.

Prze dmiot zam6wienia wg Wsp 6lnego Slownil, ia zarn6wieri (CpV) :

oogooooo-6 Uslugi w zakresie sprz4tania i odka2arria
9o91oooo-9 Uslugi sprz4tania
gogrr2oo-8 Uslugi sprz4tania budynk6w
9o9113oo-9 Uslu gr czyszczenia okien
gogrg2oo-4 Uslugi sprz4tania biur
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SPECYFIKAGIA ISTOTNYCH WARTINKOW ZAMOWIENIA
Nr NE/EZP -rft/
I CZYSTOSCT W

W TABORZEAUTOBUSO\4Nru{ , S
PORTIERNI I DYSPOZYTORNT MTEJSKTEGO PRZBDST4BTORSTWA

KOMUNIKACYJNEGO SPoLKA Z O.O.

I . ZAMAWTAJACY:
1. Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wloclawku,

c6w prowadzonego przez SAd Rejonowy
Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem
P tlBB-ozo-BS-7L, REGON 9rozz67oz,
l,

2. Godziny pracy Zamatnaj4cego: w dni powszednie od poniedzialku do pi4tku
w godz. od 6:4o do t4:4o .

3. Pisma, wiadomo6ci, informacje nalehy sklada6 pisemnie w sekretariacie
w siedzibie Zamawiaj4cego.

4. Informacje moiln przekazywal: faxem pod nr (sD 2s6 95 94 lub
e-mailem na adres marta.krygier(Dmpk.conn.pl (naleiiy nieiwlo.rniJ potwierdzi6
pisemnie).

S. Nr konta bankowego: pKO Bp S.A.
66rozo5rToooooloo2ooobB+Sg

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

TRYB U DZIELBNIA ZEVT 6W IENIA :

O/Wloclawek

II.

1. Postqpowanie prowadzone jest w trybie przeta:rgu nieograniczonego"
2- Postqpowanie prowadzone jest zgodnie z prz:episami ustarvy z dnia 29 stycznia

2oo4r. Prawo zam6wierl publicznych (Dz. IJ. z zotg r.,poz. go7 - tekst jednolity ) -
zwanej dalej ,,ustaw4 Pzp".

3. fodstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6vnenia
(SIWZ) : ustaw_a z dnia 29 s$cznta zoo4r. Piawo zam6wierl publicznych, oraz inne
obowi4zuj4ce akty prawne, w tym m.in.:
a) Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2o1g roku

w stosunku do euro, stanowiilcego podstawq

b) t#,'l,{iirP' y ft::^" i; 
nii,'.u*n"',,,o,, 

r
w sprawie rodz'_aj6w dokument6w, jakich moie 24da(, Zamavmaj4.y o,i Wykon-awcy
oraz form, wjakich te dokumenty mogqbytskladane (Dz.IJ. z zoLsr.,poz.zgt).
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ilI. OPIS PRZEDMIOTU ZEU6WTENIA:

1. Czq36, og6lna :

Przedmiotem zam6wienia jest S

i czystoSci w pomieszczeniach biurowych
stacji obslugi pojazd6w oraz portierni
Komunikacyjnego Sp6lka z o.o. z u
( profesjonalnych ), kt6re Wykonawc a zape

2. Zakres uslug obejmuj e w szczeg6lnoSci :

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

z) utrzymanie porz4dku i czysto6ci w pomie szczeniach stacji obslugi:
- szatnie,3 szt. l4cznie pow.- 16o mkw
- pomiesz czenia biurowe, l4cznie pow- 59 mkw
- umywalnie zszt, l4cznie pow.- 28,5 mkw
- WC mgski, damski, gszt, l4cznie pow.-z4,8mkw
- korytarz i klatka schodowa,l4cznie pow.- 95 mkw

wszystkie p omie sz czenia wy szczeg6lnione p owyiej p o si adaj 4 po dlo gi
z terakoty.

- posadzki hal warsztatowych (do zamiatania), pow- gl4omkw
- lamperie hal warsztatovvych + drzwi ( powloki olejna), pow- 33o mkw
- powierzchnia okien gt,o7 m2.

3) utrzymanle porz4rlku i czysto6ci w pomieszczeniach biurowych oraz na
dyspozytorni:

- pomieszczenia biurowe ( terakota ), pow- 432 mkw
- korytarz a szt+klatka schodowa( terakota ) , l4cznie pow-g6,4mkw
- WC damski, mqski (l4cznie + szt.)(glazura i terakota ),

l4cznie pow-31,7mkw
- powierzchnia okien 98,zo m2.
- <l]zspozytornia :

( terakota ) pow - 33,8 mkw
powierzchnia okien - 22,97 m 2

4) utrzymanie porz4dku i czysto6ci wpomieszczeniach :

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

- pagazlmoulvch - czgfi(,biurowa i sanitarna:
(terakota i wykladzina pcv ) pow- 49,3mkw
Fowierzchnia okien - 6,4rnz.

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

- powierzchnia okien 4,8m2.

Vbil-
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g. Szczeg6lor,vy zakres uslug okre6lonych w ust. z pkt. r) obejmuje :

t) Zmiana I dnLi robocze - w godz. 8:oo- 12:oo Wykonawca zobowi4zany bqdzie
dokonywa6 przegl4du min. 15 szt. autobus6w znajduj4cych siq podczas przerwy
bisowej na terenie zajezdni. Przeglqd nale?y dokona6 pod wzglqdem czysto3ci
i w przypadku koniecznoSci nale2y zamieSd podlogq i umyd plamy z podlogi, dokonad
przegl4du i ewentualnego czyszczenia foteli pasa2erskich oraz umyd gruntownie
r autobus (jakwpkt.B ).

z) Zmiana II dni robocz,e - w godz. r7:oo - 21:oo Wykonawca zobowi4zany bqdzie
dokonywat przegl4du min. zz woz6w pod wzglqdem czystoSci. Nale2y zamieil(,
podlogi, usun46 plamy z podlogi i dokona6 odkurzenia porQczy na mokro,
parapet6w przyokiennych, pulpitu w kabinie kierowcy oraz umycie dzialowych szyb
wew. pojazduL.

3) Zmiana III dni robocze -w godz. 21:oo- o6:oo Wykonawca zobowi4zarry bqdzie my6
gruntovrnie 2 autobusy poprzez odkurzanie odkurzaczem, wytarcie siedzisk
i poszycia tapicerskiego, mycie podlogi, porQczy sufit6w, okien od strony
wewnqtrznej oraz szyb dzialowych znajduj4cych siq wer,rm4trz autobusu, rylnych
czq6ci siedzisk orazprzegl4d woz6w koricz4cych pracg po godz. 21:oo pod wzglqdem
czysto6ci, zamiecenie pojazdu, odkurzenie na mokro porQczy , parapet6w
przyokiennych, pulpitu w kabinie kierowcy .

4) W dni 6wi4ttr,czne i soboty tylko zmiana III - Wykonawca zobowi4zany bqdzie
dokona6 przegl4du autobus6w zjeildilaj4cych do zajezdni oraz wykona6 prace
polegaj4ce na zamieceniu podlogi oraz zmyciu plam z podlogi oraz umy6
gruntownie r autobus ( jakwpkt. g ) .

5) Kompleksowe mycie autobusu po obsludze technicznej w czasie wskazanym przez
Doz6r Techniczny Stacji Obslugi - tj . Srednio 75 rocznie.

6) Wszystkie czrlmnoSci okre6lone w pkt. l+b muszq by6 wykonywane zgodnie
z obovi4zuj4cymi przepisami bhp iplpo| .

4. Szczeg6lowy zakres uslug okre6lonych w ust. z pkt. z) obejmuje :

1) Zal<res prac i czynno6ci do wykonania codziennie
( w godz:inach 6loo +8:oo; 12:oo + aToo;21:oo + zz:oo ) :

zanfatanie posadzek na wszystkich halach warsztatowych;
my:ie na rnokro korytarzy stacji obslugi;
my:ie podl(rg na mokro, czyszczenie sedes6w, unrywalek oraz Scian
wylo2onych kafelkami we wszystkich sanitariatach;
myr:ie podl6g na mokro, czyszczenie umywalek oraz Scian wyloZonych
kafelkami we wszystkich umywalniach;

e) myr:ie podl6g na mokro we wszystkich szatniach i w stol6wce po posilkach;
0 opr62nianie pojemnik6w i koszy we wszystkich pomieszczeniach;
g) zamiecenie i mycie podl6g we wszystkich pomieszczeniach biurowych;
h) sprz4tanie pomieszczenia kuchni warsztatowej i arz4dzef wlposa2enia

kuchni.

a)
b)
c)

d)
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z) Zakres prac i czynno6ci do wykonania raz w tygodniu :

my,cie lamperii i hal warsztatowych.

g) Zahes prac i czJmnoSci do wykonaniarazw miesi4cu :

czyrizczenie i mycie szafek ubraniowych w szatniach.

4) ZahesValrres lprac i czynno3ci do wykonania dwa razy
SwigtarnLi Wielkrr ocnJrni, w miesi4cu wrze6niu) :

I w roku ( przed

myr:ie okien wszystkich pomieszc zen wraz z parapetami zewngtrznyrni

5) Je2eli zzfdzie potrzeba Wykonawca zobowi4zany bqdzie do wykonania
sprz4tniqcie pomieszczenia, hali b4dL zabrrtdzonego autobusu na polecenie
mistrza zmianowego.

6) Wszystkir: czynnosci okre6lone w pkt. r) + S) musz4 byd wykonane zgodnie
z obowiEzuj4cymi przepisami bhp iplpol.

Z) Wykonawoa przed rozpoczqciem prac okreSlonych w ust. 4 pkt. 4 powiadomi
Zamaviajtlcego o rollpoczeciu i zakoriczeniu prac.

5. Szczeg6loooy zakres uslug okre6lonych w ust. z pkt. S) obejmuje :

t) Zakres prac i czynnoSci do wykonania codziennie w dni robocze, po
zakoftczzeniu pracy przez pracownik6w M.P.K. Sp6lka z o.rr. :

a) sprz4tanie wszystkich pomieszczeri biurowca oraz na dyspozytorni
( urJrtarcie kurzy, zamiecenie, odkurzenie, mycie podl6g na mokro ) ;

b) mycie podl6g na mokro, czyszczenie i dezynfekcja sedes6w, umywalek
oraz 6cian wyloZonych kafelkami we wszystkich sanitariatach;

c) opr6znianie pojemnik6w i koszy we wszystkich pomieszczeniach oraz
pojr:mnika ni szczarki;

d) sprirwdzanie i codzienne uzupelnianie dozownik6w zmydlem w plynie;
e) spritwdzanie i ewentualne uzupelnianie rqcznik6w papierowych

w umywalniach i papieru toaletowego w sanitariatach;

?akres prac i czynno6ci do wykonania dwa ralzy'w roku ( przed
Swiqtarni Wielkanocn5rmi, w miesiAcu wrze6niu) :

rnycie okien ws z'ystkich p o mies zczen vtr az z p arap etami z ewnqtrzn5rmi

Wszystkie czynnoSci Wykonawca zobowi4zany bqdzie wykona6 zgodnie
z przepisami i zaserdami bhp iplpal.
Wykonar.r'ca przed rozpoczqciem prac okre6lonych w ust. S pkt. z) powiadomi
Zamavnal4cego o rozpoczeciu i zakoriczeniu prac.

6. Szczeg6lowy zakres rLrslug okre6lonych w ust. z pkt. 4) obejmuje :

t) Zahes prac i czynno6ci do wykonania w kaidy wtorek i pi4tek (oraz
dorywczo w razie potrzeby na polecenie Kierownika Dzialu), po
zakoftczerniu prac ptzezpracownik6w M.P.K. Sp. z o.o. 3

a) mllcie pod}6g na mokro, czyszczenie sedesu, umywalki oraz 6cian
wl,loZonych kafelkami we wszystkich p o mie s zczeniach;

2)

3)

4)
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b) opr62nianie pojemnik6w i koszy we wszystkich pomieszczeniach;
c) sprawdzanie i ewentualne uzupelnianie dozownika z mydlem w plynie;
d) sprawdzanie i ewentualne uzupelnianie rqcznik6w papierowy.h i'pupi.t,t

toanetowego w sanitariacie.
4 Zakres pr?_c i czynnofci do wykonania dwa razy w roku ( przed
Swiqtami Wielkanocnymi, w miesi4cu wrze6r iu) :

mycie okien wsz;ystkich pomies zczefi wy azz parapetami zewngtrznymi

3) Wszystkie czynno6ci _Wykonawca zobovn4zany bqdzie wykona6 zgodnie
z przepisami i zasadami bhp iplpol.

4) W przypa$ku, gdy w dniu wykonania prac (tj. wtorek i pi4tek) przypada 6wiqto,
nale|y wyn<ona6 pnacQ w dziefr poprzedzaj4cy.

S) Wykonawca przed rozpoczqciem prac okre6lonych w ust. 2 pkt. D powiadomi
Zamavnaj1cego o rcrzpoczeciu i zakofczeniu prac.

7. Stosowane przezWykonawcq drodki czysto6ci uZywane podczas uslugi sprz4tania musz4 by6
oznaczone znakiem _CIl, posiada6 odpowiednie atesty i Swiadectwa dbpuizcienia do obro-tui stosowania w Polsgs, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawa, w tyn'r w zakresie
bezpieczeristwa uzytkowania, ochrony zdrowia i 6rodowiska. W przypadku jakichkolwiek
w4tpliwodciZamatnajqgy ma prawo za24da6,, a Wykonawca obowi4zek udolitimentowa6 spelnienie
\ T/mogu w zakresie wskazanym w zdaniu pierwszym. W przypadn<u nieudokumentowania przez
Wykonawcq spelnienia 

-wymogu _jw., Wykonawca zobowi4iany jest do natychmiastowego
zaprzestania uiywania takiego srodka czysto6ci i zast4pienia go innym zgodnym i wymaganiairi
Zamawiaj4cego. Materialy do wykonania uslugi musz4 posiada6 odpowiedtnie parametry tj. sa
przeznaczo\eprzezproclucenta tlla danego typu czyszczonej lub konserwowanej powierzchni.

fV. TERMIN WYKONANTAZAMoWIENIA.

Termin realizacji zam6wienia - od dnia or.oL.2oL6 r. do dnia 3o,,o6.zot7 r.

V. WARLINKI UDZINLU W POSTEPOWANIU ORAZ OrIS SrOSOB
DOKONNMANIA OCENY SPELNIANIA TYCH \MARUNXoW ORAZ
FORMALNE PRZES I,ANKI WYKLUCZENIA W-YKONAWC6W"

1. Zamaviai4cy zastrztega, i2 o udzielenie niniejszego zam6wienia publicznego
ubiega6 siQ mog4 wyl4cz:nie Wykonawcy, zatrudniaj4cy w ponad So% oro6y
niepelnosprawne w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowe.'j i spole cznej oriz
zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych lub wla6ciwych przepis6w pafistw czlonkowskich
Unii Europej skiej lub Europej skiego Obszaru Gospodar czego.

W celu potwierdzeniawlw warunku nale|y przedlozyd oSwiadczenie o zatrudnianiu
ponad 5o% os6b niepelnosprawnych w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianLiu os6b niepelnosprawnych, lub w rozumieniu wla6cir,vych
przepis6w pafistw czlonkowskich Unii Europejskiej Xub Buropejskiego Obszaru
Gospodarczego -jezr:li Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania w Vch
paristwach.

6
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Wykonawcy wr;p6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia spelni4 powyiszy
warunek (o kt6rym nnowa w art.zzust.z Pzp) tylko w przypadku, gdy vvyka24, ze ponad go%
zatrudnianych przez kazdego z nich pracownik6w stanowi4 osoby niepelnosprawne.

z. O udzielenie zam6wienie mog4 ubiegad siq Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4
warunki udzialu w postqpowaniu ,w szczeg6lnoSci dotycz4ce :

1) posiadania uprawnieri do wykonywania okre6lonej dzialalno6ci lub
czynno6ci, jeZeli przepisy prawa nakladaj4 obowi 4zekich posiadania;

Warunek ten zostanie spelniony, jeieli Wykonawcazlo|y o6wiadczenie z art. zz ust. 1

Ustawy Pzp, o spelnieniu warunku udzialu w postqpowaniu.

z) posiadania wieclzy i doSwiadczenia ;

Warunek ten zostanie rspelniony, je2eli Wykonawca wykaze, zew ci4gu ostatnich 3 lat
przed dat4 uplywu terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest
kr6tszy - w tym okresie, wykonal lub wykonuje nieprzerwanie przez okres min. rz ffi-cy,
minimum z uslugi utrzymania czysto6ci pomieszczefi w obiektach, o wartoSci minimum
1oo ooo zl, z podaniem ich wielko3ci, dat wykonania i nazw Zleceniodawc6w uslugi,
sporz4dzony wg za.l4cznrka nr S do SIWZ v,raz z zal4czeniern dokument6w
potwierdzaj4cycho 2e uslugi zostaly w5rkonane lub s4 wykon5rwane naleZycie .

g) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zam6wienia;

Wykonawca w celu potwierdzenia wlw warunku winien wykaza(, ze dysponuje
( w formie o6wiadczenia ) co najmniej S pracownikami zatrudnionymi na podstawie
umowy o pracQ ( o6wiadczenie dotyczy os6b, kt6re beda rvykonywa(, czynno6ci w trakcie
realizacji zam6wienia; po dokonaniu wyboru Wykonawcy, ZamaviajAcy zail4da okazania
um6w do wgl4du) .

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu udokumentowania , i2 Wykonawcy znajduj4 w sytuacji finansowej
umoZliwiaj4cej wykonanie zam6wienia do oferty nalely dal4czy(, dokumenty
potwierdzaj4ce posiadanie przez Wykonawcq ubezpieczenia od odpowiiedzialnoSci cywilnej
( kontraktowej i deliktowej) na kwotq minimum 5oo.ooo zl.

3. Wykonawca mo2e polega6 na wiedzy i do6wiadczeniu , potencjale
technicznym, osobach zdolnvch do wykonania zam6wienia lub zdolno6ciach finansowych
innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego l1cz4cych go z nimi stosunk6w.
Wykonawca w takiej sytuacji zobovm4zany jest udowodni(, Zamavmaj4cemu, i2 bqdzie
dysponowal zaso'bami rriezbqdnymi do realizacji zam6wienia, w szczeg6lno6ci
przedstawiaj4c w tyrn celu pisemne zobov,tr4zanie tych podmiot6w do oddania mu do
dyspozycji niezhqdnych zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zam6wienia.

4. Wykonawcy, kt6rzy nie wykaZ4 spelnienia warunk6w udzialu
w postqpowaniu , podlega6 bqda wykluczeniu z udzialu w postqpowaniu.

hr-
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5. Ocena _ spelnienia v,ryilej opisanych warunk6w udzialuw postqpowaniu dokonyqana bqdzie w .opariiu o zlo2one przez Wykonawcq
w niniej szym postqpowaniu dokumen ty or az odwiadczenia.

6. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzucona.
7. Zamavmaj4cy odrzuci ofertq, je2eli :

r) jest niezgodna z ustaw4,
z) jej, treSrl nie odpowiada tre6ci specyfikacji ir;totnych warunk6w

zamowrenta, z zastrzeaeniem art. 97. ust. :z pkt. 3 ustawy pzp,
3) jei zloilenie stanowi czyn - 

nieruczciwej ^ 
ionkurencji

w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konliurencji,
+) zrawiera ral4co nisk4 cenQ w srtosunku do przedmiotu

zarn6wienia,
5) zostala zloilona przezWykonawcq wykluczonego zudzialu

w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia ,6) z:awiera lllqdy w obliczeniu ceny,
n w terminie g dni od dnia dorqczenia

nie zgodzil siQ na poprawienie omylki,
w art. 87 ust. z pkt. 3 ustawy Pzp,8) na podstawie odrgbnych priepisow.

B. O wykluczeniu lz postqpowania oraz odrzuceniu bferty Wykonawcy zostan4
zawiadomieni niezwlocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie zvier a(, bqdzie uzasadnienie aktyc zne iprawne.

g. zpostgpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq :

r) 
- 
Wykonawc6w, w stosunku do kt6rych otwarto likwidacjq lub kt6rych upadlo66

ogloszono, z vrrn4tkiiem Wykonawc6w, n<t6:zy po ogloszeniu"lpadlo6ci iawarli uklad
zatwierdzony prawc,mocnym postanowieniem - 

s4du, je2eli ,tt*ufl nie przewiduje
zasp okoj eni a wi erzyci eli przez, likwi dacj g maj 4tku up adle go iz) Wykonawc6w, 

_ 
kt6rzy zalegaj4 z uiszczeniem podatk6w, oplat lub skladek na

ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyj4tkiem pr:zypadk^6w gdy uzyskali oni
przevidziane prawem zwolnienie,_ odroczenie, rozloilenie nia 

"raty 
zalegly."fr platno6ci lub

wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wla6ciwego organu;
3) . osoby frzyc:,zne, kt6re prawo-octrie skazano ,,za przestqpstwo
w zvm4zku z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia, przestqpstwo przeciwko prawom
os6b wykonuj4cych pracq zarobkow_4, przestqpstwo przeciwko-Srodorarisku, przeslqpstwo
przekupstwa, przestEpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne irzestqpstwo
popelnione w celu osi4gniqcia korzy6ci maj4tkor,vych, i takZe za przestqpstwo skarbowe lub
przestqpstwo udz nej grupie albo zwr4zktmaj4cych na celu popelnienie
przestgpstwa lub wego;
+) sp6lki jarvne, prawomocnie skazano v,a przestqpstwo popelnione
w zwi4zku z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia, przestqpitwo pizeciwko pru*o-
os6b uykonuj4cych prraca zarobkow4, przestqpstwo przeciwko'.6rodor,frsku, przeslqpstwo
przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestqpsnvo
popelnione w celu osi,4gniqcia korzy6ci maj4tkolvych, a takre zaprzestqpstwo jkarbo*e lub
przestqpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwi4zku maj4cych-na celu popelnienie
przestqpstwa lub przerstqpstwa skanbowego;
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S) sp6lki partnerskie, kt6rych partnera lub czlonka zaru4du prawomocnie skazano za
przestqpstwo popelnione w zvm4zku z postqpowaniern o udzielenie zam6wienia,
przestqpstwo przeciwko prawom os6b wykonuj4cych pracQ zarobkow4, przestqpstwo
przeciwko Srodowisku, przestqpstwo przekupstwa, przestqpstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestqpstwo popelnione w celu osi4gniqcia korzy6ci
maj4tkowych, a takze za przestqpstwo skarbowe lub przestqpstwo udzialu
w zorganizowanej grupie albo zwi4zku maj4cych na celu popelnienie przestqpstwa lub
przestqpstwa skarbowego ;

6) sp6lki komandytowe oraz sp6lki komandytowo-akcyjn,e, kt6rych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestqpstwo popelnione zvm4zku z postqpowaniem
o udzielenie zam6wienia, przestqpstwo przeciwko prawonl os6b wykonuj4cych pracQ

zarobkow4, przestqpstwo przeciwko Srodowisku, przestqpstwo przekurpstwa, przestqpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestqpstwo popelnione w celu osi4gniqcia
korzy3ci maj4tkowych, a tak2e za przestqpstwo skarbowe lub przestqpstwo udzialu
w zorganizowanej grupie albo zwi4zku maj4cych na celu popelnienie przestqpstwa lub
przestqpstwa skarbowego ;

il osoby prawne, kt6rych urzgduj4cego czlonka organu zarz4dzajAcego prawomocnie
skazano za przestqpstwo popelnionew zvi4zku z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia,
przestqpstwo przeciwko prawom os6b rvykonuj4cych pracQ zarobkow4, przestqpstwo
przeciwko 6rodowisku, przestqpstwo przekupstwa, przestqpstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestqpstwo popelnione w celu osi4gniqcia korzy(fi
maj4tkowych, a tak2e za przestqpstwo skarbowe lub przestqpstwo udzialu
w zorganizowanej grupie albo zwi4zku maj4cych na celu popelnienie przestqpstwa lub
przestqpstwa skarbowego ;

B)podmioty zbiorowe, wobec kt6rych s4d orzekl zakaz ubiegania , siQ

o zam6wienia na podstawie plzepis6lg o odpowiedzialno6ci podmiot6w zbiorovvych za

czwy zabronione pod groflb4kury;
9)Wykonawc6w bq:d4cych osobami frzycznymr, kt6re prawomocnie skazano za

przestqpstwo, o kt6ryrm mowa w art. Q lub art. ro ustawy z dnta 15 czerwca 2ot2 r.
o skufkach powierzania wykonywania pracy cudzozietncom prz;ebywajacym wbrew
przepisom na terytonium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. Z6g) - przez okres r roku od
dnia uprawomocnienia siq wyroku;
ro) Wykonawc6w bq:d4cych sp6tk4 jawn4, sp6lk4 partnersk4, sp6lk4 komandytow4, sp6lk4
komandytowo-akcyjn4 lub osob4 prawn4, kt6rych odpowiednio wsp6lnika, partnera,
czlonka zarz4dt, komplementariusza lub urzqduj4cego czlonka origanu zarz4dzaj4cego

prawomocnie skaz arro za pnzestqpstwo, o kt6rym mowa w ag[-g lub afL-1q uStavvy z dnia 15

czerwca 2oL2 r. o skutkach powierzaniawykonywania pracy cudzozienlcom przebywaj4cym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres r roku od dnia
uprawomocnienia siq wyroku.

r:o. Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq r6wniei
Wykonawc6w, kt6rzy:

r) wykonywali bezpo6rednio czynno6ci zvi4zane z przygatowaniem prowadzonego
postqpowania, z vvyl1czeniem czynno6ci wykonywanych podczas dialogu technicznego,
-o 

t tOry- mowa w art. 3ra ust. r, lub poslugiwali siq w celu sporz4d_zenia oferty osobami
uczestnicz4cymi w dokon5rwaniu Wch czynno6ci, chyba ze udzial tych Wykonawc6w
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w postqpowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje siQ do
Wykonawc6w, kt6ryrn udziela siq zam6wienia na podstawie art. 6z ust. r pkt z lub art.6T
ust.tpktriz;

z) nie urnie6li wadium do uplp,vu terminu skladania ofert, na przedluzony okres
zvm4zania ofert4 lub w terminie, o kt6rym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili siq na
przedluZenie okres t zvi1zania ofert4;

3) zlo2yli nieprawdziwe informacje maj4ce wplyw lub mog4ce mie6 wplyw na
wynik prowadzone go postqpowania ;

4) nie wykazali spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu;
5) naleZ4c do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawlz z dnia 16 lutego

2oo7 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. Nr 5o, poz. gg1, z p62n. zm.),
zlozyli odrqbne oferty lub wraioski o dopuszczenie do udzialu w tym samyrn postqpowaniu,
chyba 2e vryka24, ze istniej4ce miqdzy nimi powi4zania nie prowadz4 do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiqclzy Wykonawcami w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.

6) Zamavnajacy wyklucza z postqpowania o udzielenie zam(iwienia Wykonawcg,
kt6ry w okresie 3 lat przed wszczgciem postqpowania, w spos6b zawiniony powaznie
naruszyl obowi4zki zawodowe, w szczeg6lno6ci, gdy Wykorrawca w wyniku zamierzonego
dzialania lub ra24cego niedbalstwa nie wykonal lub nienale2ycie rvykonal zam6wienie, co
Zamaviaj4cy jest w stanie vvykaza(, za pomoc4 dowolnych Srodk6w dowodowych, je2eli
Zamav,naj4cy przewidzial tak4 mo2liwo66 wykluczenia Wykonawcy w ogloszeniu
o zam6wieniu, w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia lub w zaproszeniu do
negocjacji. Zamavnaj4cy nie wyklucza z postqpowania o udzielenie zam6wienia
Wykonawcy, kt6ry udowodni, 2e podj4l konkretne 6ro<1ki techniczne, organizacyjne
i kadrowe, kt6re maj4 zapobiec zawinionemu i powa2nL€rlu naruszaniu obowi4zk6w
zawodowych w przyszlo6ci oraz naprawil szkody powstale w wyniku naruszenia
obowi4zk6w zawodowych lub zobowi4zal siq do ich naprawie,nia.

vI. oSwreoczENrA I DoKUMENTv JAKIE MAJA zLoixe
WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZBNIA SPELNIANIA WARUNXoW
UDZIAILU \M POST4POWANTU.

1. Na ofertq
i o6wiadczenia:

skladaj4 sie nastqpujzlce dokumenty

Wypelniony i podpisany Formularz ofertornrlr - rzgodnie z wzor€ffi , zal4cznik
Nr r do SIWZ;

O6wiadczerrie o spelnianiu warunk6w udzia,lu w postqpowaniu
o zam6wienie publiczne z art. zz ust. r, zgodnie z:, wzorem -- zal4cznik Nr z do
SIWZ;

O6wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia
warunk6w, o kt6rych mowa w art. 24 ust. L araz art. 24 ust. 2 pkt. 1.

I ust. za - ustawy Prawo zam6wieri publicznych, zgodnie zwzor€rr - zal4cznik Nr
3 do SIWZ;

Lista podmiot6w nalez4cych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu
ustawy z dnia t6 lutego 2ao7 r. o ochronie konkurencji i konsument6w

r)

2)

3)

4)

10
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(Dz. U. z2oo7 r., Nr So, poz. ggLzp62n. zm.) albo informacjq o tym,2e Wykonawca
nie nale2y do grupy kapitalowej - zgodnie z wzorem - zal4cznik Nr 4 do SIWZ;

b) Dokument potwierdzaj4cy wniesienie wadium. W przypadku wniesienia
wadium w formie pieniqznej Wykonawca winien poda6 tak2e nr konta bankowego
dla zwrotu wadium;

6) O6wiadcze:nie o zatrudnianiu ponad 5o% os6b niepelnosprawnych w rozumieniu
przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatru{nianiu os6b
niepelnosprawnych, lub w rozumieniu wlaSciwych przepis6w pafstw czlonkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - jeileli Wykonawca ma
siedzibq lub miejsce zamieszkania w tych paristwach.

7) Wykaz wykonanych w ci4gu ostatnich 3 lat przed dat4 uplywu terminu skladania
ofert, a jeieli okres prowadzenia dzialalnoSci jest krirtszy - w tym okr',esie, wykonal
lub wykonuje nieprzerwanie przez okres min. rz ffi-cy, minimum z uslugi utrzymania
czystoSci pomieszczeh w obiektach, o warto6ci minimum 1oo ooo zl, z podaniem
ich wielko6ci, dat wykonania i nazw Zleceniodawc6w uslugi, sporz4dzony wg
zal4cznika Nr 5 do SIWZ;

8) Parafowany przez Wykonawcq wz6r umowy, zgodnie z
Nr 6 do SIWZ;

9) OSwiadczenie, 2e Wykonawca dysponuje co najmniej
zatrudnionymi na podstawie umowy o pracQ ( oSwiadczenie rl
bgda wykonywal, czynno6ci w trakcie realizacji zamdrwienia; po
Wykonawcy,Zarnavnaj4cy zail4da okazania um6w do wgl4du) ;

10) Dokumenty potwierdzaj4ce posiadanie przez WykonawcE ubezpieczenia od
odpowiedzialnoSci cywilnej ( kontraktowej i deliktowej) na kwgtq minimum
5oo.ooo zl.

11) Je2eli Wykonawca polegal bqdzie na wiedzy i do6wiadczenilu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania rzam6wienia lub zdolno6ciach
finansowych innych podmiot6w, niezale2nie od charakteru prarmrego l4cz4cych go
z nimi stosunk6w, a podmioty te bqd4 braly udzial w realizacji czq6ci zam6wienia,
Wykonawca w takiej sytuacji zobovm4zany jest udowodni(, Zamayiaj4cemu, i2
bqdzie dysponowal zasobami niezbqdnymi do realizacji zam6wienia,
w szczeg6lno6ci przedstawiaj4c w tym celu pisemne zobovn4zanie tych podmiot6w
do oddania nlu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zam6wienia (art. z6 ust. zb Ustar,vy) - w formie kopii dokument6w
tych podmiot6w po3wiadczonych za zgodnoi(, z oryginalem przez Wy\onawcq lub te
podmioty orazprzedlozy wykaz tych podmiot6w.

L2) Aktualny odpis z wla6ciwego rejestru , jezeli odrqbne przepisy wyrnagaj4 wpisu
do rejestru lub aktualne za6wiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalno6ci
gospodarczej ( Iub aktualne za6wiadczenie z CEIDG ) w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. z ustawy, wystawionego nie
wcze6niej ni| 6 miesiqcy przed uplywem terminu skladania ofert;

$) Aktualne za$wiadczenie wla6ciwego naczelnika urzqdu skarbowego potwierdzaj4ce,
ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w lub zaSwiadczenia, 2e uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozloZenie na l"aty zaleglych
platno6ci lub wstrzymanie w calo3ci wykonania decyzji wla3ciwego organu
r,vystawione nie wcze6niej ni|gmiesi4ce przed upl5rwem terminu skladania ofert;

wzorenn - zal4cznik

S pracou.nikami
otyczy os6b, kt6re
dokonaniu wyboru

1l
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LD Aktualne za6wiadczenie wla6ciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczefn Spolecznych
Iub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego pot,wierdzaj4ce, 2e Wykonawca nie
zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i sp,oleczne, lub
potwierdzenia, 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odnoczenie lub
rozloilenie na raty zaleglych platno6ci lub wstr4rmanie w caloSci wykonania decyzji
wla6ciwego organu - wystawione nie wczeSniej niz 3 miesi4ce pnzed uplywem
terminu skladania ofert;

r5)Aktualna infrrrmacjaz Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre6lonym w art.
z4 ust. r pkt. 4-8 ustavr5r Prawo zam6wieri publicznych, wysterwiona rrie wcze3niej
niz 6 miesiqcy przed uplywem terrninu skladania ofert;

r6)Aktualna infrrrmacjaz Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre6lonym w art.
z4 ust. r pkt. 9 ustawy Prawo zam6wieri publicznych, wlrstawiona nie,wczeSniej ni2
6 miesiqcy przed uplywem terminu skladania ofert;

r7)Aktualna infrrrmacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre3lonym w art.
z4 ust. r pkt 10 i 11 ustarnryr, wystawionej nie wcze6niej ni? 6 miesigcy przed
uplywem terrminu skladania ofert;

rB) Wykaz podwykonawc6w - zgodni e z wzorem - zal4cznik nr Z do SIl\rZ.

2. Postanowienia dotycz4ce skladanych dokument6w:

1) Wszystkie sklarlane dokumenty w niniejszym postqpowaniu mogA by6 skladane
w oryginale lub kopii po6wiadczonej za zgodno(;(, z oryginalem przez Wykonawcq lub
osobq/ osoby uprawfone do podpisania oferty z dopiskiem ,, za zgodnLo66 z oryginalem ".
2) W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq o udzielenie zarnriwienia oraz
w przypadku innych podmiot6w, na zasobach, kt6rych Wykonawca polega na zasadach
okre6lonych w art. z6 ust. zb ustawy, kopie dokument6'w dotycz4<rych karidego z tych
podmiot6w winny by6 po6wiadczone za zgodnofi(, z oryginalem prze te podmiqty.
3) W przypadku Wykonawc(rw wsp6lnie ubiegaj4cych siq o udzielenie zam6wjenia zgodnie
z art. z3 ustawy Pzp :

r. wykazanie spelnienia warunk6w udzialu, o kt6rych mowa w art. 22 uqt. r nastqpuje
l4cznie;
z. v,rykazanie braku podstaw do wykluczenia z postqpowania o udzielenig zam6wienia
zgodnie z art. 24 nastqpuje przez ka2dego z Wykonawc6w oddzielnie (ka2dy
z Wykonawcow ma obowiazek skladania dokument6w
i o6wiadczeniao nie podleganiu wykluczeniu oddzielnie).

D W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siQ o udideleniei zam6wienia
ustanawiaj4 pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia albo reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zam6wienia publicznego (art. zg ust. z ustarvy Prp).
b) Zamawraj4cy nie dopuszcza skladania elektronicznych kopii dokument6w,
6) Dokumenty sporz4dzone w jqzyku obcym sklada siq wraz z tlumaczeriiem na jqzyk
polski, po6wiadczonym przez Wykonawcq.
il ZamaviajAcy moze 24da(,przedstawienia oryginalu lub notarialnie poSwi4rlczonej kopii
dokumenty wyl4cznie wtedy, gdy zloilona przez Wykonawcq kopria dokumentu jest
nieczytelna lub budzi w4tpliwo6ci co do jej prawdziwo6ci.
B) Oferta powinna zavnera(, wszystkie wymagane dokumenty, o6wiadczenia
i zal4czniki, o kt6rych mowa w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6'vmenia;

I2
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9) Oferta oraz wszystkie wymagane zal4czniki winny by6 podpisane przezv9 Oterta oraz wszystkie wymagane zal4czniki winny by6 podpisane przez upowaznionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania , zgodnie z przedstawlionym aktem
raiaotr-^.ti-t^ ; "^+^-^'^.^-*:: *--^*:^^-: --^-^-^rejestracyjnym, wymogami ustawowymi i przepisami prawa.
10) Jezeli oferta izal4czniki zostan4 podpisaneprzez upowaznionego przedstawiciela, jest
on wla6ciwego pelnomocnictwa lub umocowania prawnego.
11) wykorzystanie zal4czanym wzor6w doftument6w
zal i pozycje Wch wzor6w winny by6 rlvypelnione ,a w szczeg6lnoSci muszq zawiera6 wszystkie wymagane inLformaqje i dane.
Nie dopuszcza siq skladania alternatywnych co do tredci i formy dokument6w.r\ru (rLrPu.IJwtJQ. DrV DI\l,Cl.Ltcl.Iu4 d.ILEIlrd.LyWlryUIr UU LIU Lf trS(.l I lUf ffly LfUKUfffgIftUW.
tz) ZloLenie przez Wykonawcq nieprawdziwych , maj4cy<,h *ply* lub mog4cych mie6
wplyw na wynik niniejszego postgpowania , stanowi podstawq do wykluczenia
z postqpowania.

3. Postanowienia dotycz4ce wnoszenia oferty wsp6lnej przez d*4 lub wiqcej
podmioty gospo darcze ( konsorcja/ sp6lki ):

t) Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiega6 siq o udzielenie zam6wienia.
z) Jezeli oferta wsp6lnie zlozona przez dw6ch lub wiqcej' Wykonawc6w zostanie
wyloniona w prowadzonym postqpowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem
umowy w sprawie zam6wienia publicznego ,Zamav,naj4cy zail4da w \^ry/znaczonym terminie

4cej wsp 6lp racq tych Wykonawc6w, p o dpis a nej przez v,Vszystkich
termin, na jaki zostala zawarta nie moze by6 kr6tszy nie termin

3) Wykonawcy ustanawiaj4 pelnomocnika do reprezentol,vania ich
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia albo reprezentowania w postqpowpniu zawarcia
umowy , a pelnomocnictwo I tpowailnienie do pelnienia takiej funkcji wystavirione zgodnie
z r,r,5.mogami ustawowymi, podpisane przez prarnrnie upowaznionych przedstawicieli
kazdego z Wykonawc6w, winno by6 dol4czone do oferty.
D W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq o udzielenie zamQwienia
zgodnie z art. z3 ustawy Pzp :

r. wykazanie spelnienia warunk6w udzialu, o kt6rych nlowa w art. z2 ust. r
nastqpuje l4cznie;
2. wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postqpowania o udzielenie
zam6wienia zgodnie z art. z4 nastqptje przez kaZdego z Wykonawc6w oddzielnie
(kaidy z Wykonawc6w ma obowi4zek skladania dokurhent6w
: ^l-.:^l^-^-^:^ ^ -:^ -^lI^-^-^:-- -.--LI--^-^--:-- ^Jl_:^r-^:^\i o6wiadczenia o nie podleganiu wykluczeniu oddzielnie).

b) Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia
solidarn4 odpowiedzialno66 za wykonanie umowy.

4. Postanowienia dotycz4ce Wykonawc6w maj4cych
zarnie szkani a p oza teryto rium Rz e czp o sp olitej P ol ski ej :

mreJsce
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo6ci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczerrrie spoleczne
i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo2enie na
raty zaleglych platno6ci lub wstrzymanie w calo6ci wykonania decyzji wla6ciwego onganu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazt ubiegania siq o zam6wienie;
Rozdziale VI ust. l pkt 14 ) i 16 ) - sklada za6wiadczenie wla6ciwego organu sqdowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt6rpj dokumenty
dotycz4, w zakresie okreSlonym w art. z4 ust.
2oo4 roku Prawo zam6wieri publicznych ( Dz
Je2eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lu
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje siq do
siQ je dokumentem zawieraj4cym o6wiad
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zloilone przed wla3ciwym organem s4dowym,
administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub gospodzrrczegd, odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibq lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.

S. Postanowienia w sprawie dokument6w zastrze:izonych :

r) hone w prowadzonyrn postgporwaniu s4 jawne , za vrryl4tkiem
in ez skladaj4cego ofertg.
z) zastrzehone skladane w oferciie , Wykonawca wydziela lub
oznaczaw wybrany przez sie bie spos6b.
3) Po dokonaniu czynno6ci otwarcia ofert Komisja Przetargrcwa dokon a analiigy ofert, kt6re
w tej czq6ci mogA by6 udostqpnione uczestnikom postqpowania na ich wniosek. Dokumenty
zlozone w prowadzonym postqpowaniu sA jawne, za rrryj4tkiern niej
ujawnieniu oraz za wyj4tkiem informacji zastrzeilonych przez skladaj4cego

4 Wykonawca nie moze zastrzec informacji i dokument6w, kt6rych ja
z innych akt6w prawnych w tym m.in. z zapisl z art.86. ust. 4 ustawy Pra
publicznych.

fertq.
u,lmika

S) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
( Dz. U. z 2aog r., Nr 1S3, poz. 15og, z p6Ln. zm. ) poprtzez tajemnicq p
rozumie siQ nieujawnione do wiadomo6ci publicznej informacje techniczne,

ace warto66technologie, organizacyjne przedsiqbiorstwa lub inne inlbrmacje posi

t.,zamowlen

gospodarcz4, co do kt6rych przedsiqbiorca podjal niezbqdne dziala w celu
poufnoSci.

howania ich

VII. SPOSoB POROZUMTEWANTA SrE ZAMAWTAJ,{CEGO
z wyKoNAwcAMI, PRZEKAZ-LWANIA Os\M ID|DC]ZFJt r,Un DOKIJMENToW,
wsKAZywANrB 056B UPRAUTNTONYCH DO POROZIIMTEVUANTA Sr4
ZWYKONAWCAMI.

1. Wszelkiego rodzaju o6wiadczenia,
przekazywane przez Zamavmajqcego
o udzielenie zam6wienia vr'5'magai4 dlaz

T4
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z. Zamaviajacy dopuszcza przekazyw
(na numer wskazany w rozdziale I SI

marta.krygi
g. Korespondencjq uwaza sig za zlohon4

przed uplywern terminu (w godzinach
niezwlocznie potwierdzona pisemnie.

4. Wszelka korespondencja prowadzona b
5. Wykonawca zgodnie z art. 38 ustawy Pzp moZe zwr6ci6 siq do Zlmaviaj4cego

o wyja6nienie tre6ci SIWZ.
6. Zamavmaj4cy jest obowi4zany udzieli6 wyja6nieri niezwlocznie jednak nie p6Zniej niZ

na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - pod warunkietl,r, 2" wniosek
o wyja6nienie tre3ci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia wplyn4l do
Zamavnaj4cego nie

T. Je2eli wniosek o wyja6nienie treSci specyfikacji istotnych warunk6vf zam6wienia
wplynal po uplywie terminu skladania wniosku, o kt6r:ym mowa w art. 38 ust. r , lub
dotyczy udzielonych wyja6niefi,Zamaviajacy mo2e udzieli6 r,vyjadniefr llrb pozostawi6
wniosek bez r azpoznania.

8. Pytania Wykonawc6w musz4 bv6 sformulowane
i kierowane na adres Zamavmaj4cego.

9. Do wyja6nieri tre6ci SIWZ zastosowanie maj4 przepisy art. 38 ustar,vy
ro.Osobami uprar^rnionlimi do kontakt6w z Wykonawcami s4 :

. Piotr Urbs.czeroslci - Dyrektor ds. technicznych, tel. 54 2go gg 24
- w sprawach merytorycznych;

o Msrta Krggier - Specjalista ds. zam6wiefr publicznych i
tel.54 2go9327
- w sprawach formalnych.

11. W uzasadnionych przypadkach Zamavmaj4cy moile przed upl
skladnia ofert zmodyfikowa6 tre56 Specyfikacji Istotnych Warunk6wZa

12. W prowadzone w ten spos6b modyfikacje, ustalenia i zmiany zosta 4 przekazane
ws zystkim Wykon awcom, kt6 rym przekazano SIWZ.

pytania Wykonawc6w vtaz z wyja6nieniami staj4 siq2 integralnq
wi424ce przy skladaniu ofert .

VIII. WADIUM

i4 SIWZ i s4

r. Wadium moze by6 wniesione w jednej lub kilku nastgpuji4cych formach
r) pieni4dzu;
z) porqczeniach bankowych lub porqczeniach

oszczqdno6ciowo-kredytowej, z tym 2e porqczenie
porQczeniem pieniqZnym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancj ach ubezpieczeniowych ;

prsmre

terminu do
6wienia.

kasy
zawsze

15



NEIEZP -TI3I 2OI5

2 ustawy z dnia 9 listopada zooo r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczodci (Dz. U. z2oo7 r., Nr 42,poa.275)

Wadium wnoszon sformulowanie
zobowi4zania d tiy wadium na
pierwsze pisemne od spelnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunk6w lub te2 od przedloienia jakiejkolwiek dokumentacji.
W przypadku przedlo2enia porqczenia lub gwarancji nie zawieraj4cych vy5rmienionych
element6w ,b4df, posiadaj4cych jakiekolwiek dodatkowe ztrstrzezenia, Zamd,viajqcy vzna,
2e Wykonawca nie wni6sl wymaganego wadium.

z.Kwota wadium dla zam6wienia wynosi - 4.Soo roo zl
3.Wadium wnoszone w pieni4dzu wplaca siq przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez ZamavnajAcego. Do oferty nalezy zal4czy(, dow6d wplaty. rplata bqdpie uzr'ana za

rarniesion4 w terrninie, je6li uznanie wskazanego przev. Zamaviaj4celo rachunku
bankowego nast4pi przed uplywem terminu skladania ofert.
4. Wadium wniesione w pieni4dzuZamavi
S. Wadium w porQczeniu bankowym lub porQ

kredytowej. Niezbqdnym jest zloZenie przez
wobec wierzyciela ( Zamavnaj4cego dan
sp6ldzielcza kasa oszczqdnoSciowo-kredyto
pieniq2nej.

6. Wadium w gwarancjach bankowych.

Niezbqdnym jest przedlo2enie pisemnej gwarancji udzielonej przez bank
( o6wiadczenie ), zgodnie z wymaganiami okre6lonymiprzez prawo bankowp, zawieraj4ce
termin obowi4zywania gwarancji do dnia 06.01.2016 r. gwaraircja stanowi
zabezpieczenie dla zamawiaj4cego na wadium w postqpowaniu o udzielenile zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Swiadgzenie uslu_g
utrzymania porz4dku i czysto6ci w pornieszczeniach biurowych
i magazynowych , w tab orze autobusowJrn, sta<ji obslugi pojpzd6w -orazportierni i dyspozytorni Miejskiego Przedsigbiorstwa Komurikacyjnego
Sp6lka z o.o. we Wloclawku oraz zobowi4zanie banku wyplaty kryoty wadium
w przypadkach okre6lonych przepisami art. 46., ust. 4 a oraz ust. 5 usta Pzp.
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Sp6lka z o.o. we Wloclawku oraz zobowi4zanie firmy ubezpieczeniowej
wadium wprzypadkach okre6lonych przepisami art. 46, uslt. 4 aorazust. 5

aty kwoty

w terminie do go dni, po otrzymaniu wezwania ZamawiajAcego.

Spos6b wniesienia wadium w porqczeniach udzielanych podmioty,
o kt6rych mowa w art. 6b ust. S pkt 2 ustawy 2t dnia g list 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczo6ci (Dz. U. z 2oo7 r, N
z pofln. zm.) Niezbqdnym jest zloLenie ptzez porqczyciela o6wiadczeni
wobec wierzyciela ( Zarnawiaj4cego - dane jak w pkt. I SIWZ ), zawiera go termin
obowi4z5rwania porqczenia do dnia o6.ot.zot(i r. kwotq
w wvsoko6ci 4.Sooroo zl oraz informacjq, 2e udzielone po

B.

42, poz.275
pisemnego

porQczema
e stanowi

tt. Zamavnajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, kt6ry
przed uplywem terminu skladania ofert.
tz. Zamawiaj4cy moze za24da6, ponownego wniesienia wadiura"r przez Wyk kt6remu

zabezpieczenie dla Zamawiaj4cego na wadium w postqpor,r'aniu o udzieleni t.zamowlenla
enie uslugpublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na $wiad

utrz5rmania porz4dku i czysto6ci w pornieszczeniach biurowych
i magazynowych , w taborze autobusow5rn, stacji obslugi
portierni i dyspozytorni Miejskiego Przedsiqbiorstwa Ko
Sp6lka z o.o. we Wloclawku oraz zobowi4zanie porqczyciela wyplaty tv wadium
w przypadkach okreSlonych przepisami art. 46, ust. {a i ust. 5 ustawy

9. Zamaviajacy zvftaca wadium wszystkim
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postqp
oferta zostala wybrana j ako najkorzystniej sza,
ro.Wykonawcy, kt6rego oferta zostala r,vyb
zvraca wadium niezwlocznie po zawarciu u
.^-i^.i^-itt o^l" oo^'io^oo-'i^ -^l^,|.,-l-^-^ .^^tlr^-^wnie sieni u zab ezptecz eni a n ale zyteg o wykona'ro. Lrru\-, vy J .

zr.vr6cono wadium na podstawie art. 46 ust. r ustawy Pzp, jeileli w wyniku
odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejs:za. Wykonawca

ofertq

rzygnlQcla
osi wadium

w terminie okre6lonym prze z Zamaviaj 4cego.
13. Jeieli wadium wniesiono w pieni4dztt, Zamavmaj1cy zwraca je $raz z odsetkami
wynikaj4cymi z umowy rachunku bankow
pomniejszone o koszty prowadzenia rachu
przelew pieniqdzy na rachunek bankowy ws
L4. Zamavmaj4cy zafizymuje wadium
w odpowiedzi na wezwanie, o kt6rym mowa
o6wiadczeri, o kt6rych mowa w art. z5 , ust.
nie r,rrymikato zptzyczyn nieleZ4cych po jego s

tg. Zamawiaj4cy zatrzymttje wadium vrraz z
zostala wvbrana :

T7
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a) odm6wil podpisania umowy w sprawie zam6wienia publicznego,
okre6lonych w ofercie;
b) nie wni6sl wymaganego zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy ;c) zawarcie umowy w sprawie zam6wienia publicznego stalo
z przy czyn leZ4cych po stronie Wykonawcy.

na

Miejskiego
Wloclawku

warunkach

niemoiliwe

)

,,

siQ

IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

Termin zv,tr4zania ofert4 r,vynosi go dni od daty terminu skladania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZTGOTOWANIA OFERT.

Oferta powinna byd sporz4dzona na pi6mi

XI. MIEJSCE I TERMIN SKT,ADANIA I

r.Ofertq nalezy zl.oty(, w terminie do o7.a
w siedzibie Zamavmaj4cego ( w sekretari
nadeslanych pocztq jako termin wplyniqcia oferty przyjmuje siq datQ i godzinq
otrzymania przesylki ( wplyniqcia do sekretariatu M.P.K. Sp. z o.o.).
z.Wykonawca musi umie6ci6 ofertq w wewnqtrznej i zewnqtrznej koperc{e, kt6re majA
by(,zaadresowane na Zamawiaj4cego oraz musz4 posiada6 nastqpuj4ce oznak

- )) Oferta na Swiadczenie uslug utrz5rmania porz4dku czystoSci
w pomieszczetriach biurowych i magazynowych , w taborze
stacji obslugi pojazd6w oraz portierni i dyspozytorni
Przedsiqbiorstwa Komunikacyjnego Sp6lka z o.o. we
w okresie or.or.2aL6 r. + Bo.o6.zot7 r. - II przetarg niegran
Nie otwiera6 przed dniem o7.L2.zo1b r., godz.lo:Bo !

koperta zewnqtrzrrai

- koperta wewngtrzna p,oza oznakowaniem podanym powy2ej, mqsi posiadad
h4z!^7d i -r{-oo IA/-rI.^-^!a7a!r ^L.r *^'l-^ L-J^ ^.{^ol.^ri ^f^o*^ L^o ^*.^.1^-^-l^nazwQ i adres Wykonawcy, aby mo2na bylo odeslad ofertg bez otwierania,
w przylradku nadej6cia jej po terminie, zgodnie z art.

3. Wykonawca moze , przed uplywem terminu do skladarria
ofertq.

u4, ust. 2

ofert zmieni

Pzp.

lub wycofa6

3o,4. Zamavnaj4cy komisyjnie dokona otwarcia ofert 07.12.2o15 r.
w Sali nr 8.
5. ZamaviajQcy zgodnie z arL. 86 ust. 3 usta
kwotq j ak4 zam ierza przeznaczy (, na sfi nanso
6. Zamavmajacy podczas otwarcia ofert poda
odczyta informacje dotycz4ce ceny i t
czynno6ci dokona Komisja Przetargowa w

8
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7. W przypadku, gdy Wykonawca nie byl obecny przy otwarciu ofert, na
urniosek Zamawiaj4cy prze6le mu inforrnacjq zawieraj 4c4 nazry i adresy
kt6rych oferty zostaly otwarte oraz ceny tych ofert.

XII . OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.

2.

3.

4.

Cena (brutto) oferty winna by6 przedstawiona w PLN i podana do miejsc
po przecinku oraz powinna obejmowa6 wszelkie koszty ponoszone
dla kompleksowej realizacj i przedmiotowego zam6wienia.

Wykonawcq

Wykonawca zaokr4gla warto66 brutto w spos6b matematyczny,
groszy w d6l (do SS groszy) oraz do pelnych groszy w g;6rq (55 gr:oszy i

do pelnych
i).

Nastqpnie rnr5mik ten wpisuje cyfrowo i slowniie do Form
stanowi4cego zal4cznik nr r do SIWZ.

ofertowego

Zamaviaj4cy poprawia w tek6cie oferty oczywiste pomylki pisarski oraz omylki
rachunkowe z uwzglqdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonan poprawek,

warunk6winne omylki polegaj4ce na niezgodno3ci oferty ze specyfikacj4 istotn
zam6wienia, niepowoduj4ce istotnych zmian w tre6ci oferty,
zawiadamiaj4c o tym Wykonawcq, kt6rego oferta zostala poprawiona.

Zamavmaj4cy bqdzie rozltczal siq z Wykonawcami u' zlotych polskich

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CBNY OR.,{Z OPIS KR
KToRYMI ZAMAWIAJACY KIERUJE SI4 PRZTWYBORZE O

1. Zamavnaj4cy przy wyborze najkorzystniejszej oferty bgdzie
nastqpuj4cymi kryteriami oceny ofert i ich wagami :

Cena oferty brutto / K" /
Termin platno6ci za uslugAlKr/

2. Oferty oceniane bgda punktowo. Maksymalna li
uwzglqdnieniu wag moZe osi4gn46 oferta wynosi roo pkt.

B. PunktybedE przyznawane wedlug nastqpuj4cych zasad :

3.1. Kryterium - cena ofertybrutto
Najni2sza cena otrzyma loo pkt. Uzyskane w ten spos6b
pomnozone przez wsp6lczynnik odpowiadaiqcy wad:ze te
W pozostalych przypadkach liczba punkt6w za cenQ bqdzie ob
nastqpuj4cego wzoru :

cena oferowana minimalna brutto

Liczbapunkt6w Zo c€rIQ = cena badanej oferty brutto

5.2. Kryterium - termin platno6ci za uslugq

5.

niezwlocznie

kierowal siQ

a)
b)

jaka po

T9
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Termin platno6ci za uslugq nie moze by6 dluiszy niZ 3<r dni
da$ otrzymania faktury przez Zamawiaj 4cego.

Punkty bqd4 przyznawane wedlug tabeli :

od

Termin platno6ci za uslugg Pu nlcW

3o dni 1()0 x Eo/o

zs dni 8o x S%o

2g dni 40 x \Yo
zr dni o

4. Za najkorzystniejsz4 zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwyZsz4 l4czn4
uynikaj4c4 z poclsumowania punkt6w uzyskanych w poszczeg6lnych kryterie

iczbq punkt6w

XfV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAIUE PO
DOPET-NIONE PO WYBORZE OFERTY.

ZOSTAE

1. Zamaviaj4cy niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocze6nie

zawiadamia Wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty o wyborze najkorzystn
Wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, Wykonawcach, kt6rily zost

jszej oferty,
wvkluczeni

z postqpowania, terminie okreSlonym zgodnie z art. 94 ust. L | 2 ustawy , po kt6rego
uplywie umowa w sprawie zam6wienia publicznego moze by(, zawarta.
2. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamavnaj1cy za informacje

, o kt6rych mowa w art. 92, ust. r pkt. 1 usta\ D/ Pzp, na stronie internetowej w miejscu
publicznie dostqpnym w swojej siedzibie.
g. Je2eli oferta wsp6lnie zloilonaprzezdw6ch lub wiqcej Wykonawc6w ie wyloniona
w prowadzonym postqpowaniu jako najkorzystniejsza ptzed podpisa lem umowv
w sprawie zam6wienia publicznego , Zamawtaj4cy zaLq.da w wyzna
zlozenia umo\ ry reguluj4cej wsp6lpracq tych Wykonawc6w, podpisanej
partner6w, przy czym termin, na jaki zostala zawarta nie moze byri kr6
realizacj i zam6wienia.

X\T, ZAB;EZPIECZBNIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY .

t. Zabezpieczenie w wysokoilci S% calkowitej ceny ofertowej moze by6 urn

wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastqpuj4cych formach:
r) pieni4dzu;
z) porqczeniach bankor,vych lub porqczeniach sp6ld:zielczej kasy

kredytowej, z tym ileporqczenie kasyjest zawszepat1czeniem pi
s) gwarancjach bankorvych;
D gwarancjach ubezpieczeniowych;
s) porQczeniach udzielanych przez podmioty,

ustawy z dnia 9 listopada 2ooo r. o
o kt6ry,ch mowa w art. ust. 5 pkt. z

utworzeniu Polskiej ii Rozwoju
Przedsiqbior:czo6ci .

Zabezpieczenie wnoszone w postaci porqczenia lub
sformulowanie zobowi4zania do

glvarancJl

terminie
wszystkich
nie termin

ne wedlug

,usl za\flerac

20
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i bezwarunkowego zaplacenia kwoty zabezpieczenia na
zaplaty i nie mo2eluzalelniad dokonania zaplaty od spelnienia
warunk6w lub tez od przedlozenia j akiejkolwiek dokumentacji.

2. W przypadku wniesienie wadium w pie
Zamavmaj4cego o zal:iczenie kwoty wadium n
umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umo\,q/ musi byt wniesiorle najp6Zniej
w przededniu podpisania umowy.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieni4dzu b
rachunek Zamaviajqcego w dniu poprzedzaj
S. W trakcie realizacji umowy Wykonawca m
6. Zamavnaj4cy zv,nzlcazabezpieczenie w ter
i uznania przez Zamavnaj4cego za nale?y cie

pierwsze pisdmne 24danie
j akichkolwiek do datkorvych

XVI. ISTOTNE DI.A STRON
WPROWADZONE DO TRESCI
ZEVToWIENIA PU BLICZNEGO.

POSTANOWTENTA, KT6RE
UMO\AN' ZAWTERANBJ W

zosrANA
SPRAWIE

okre6lonego
iany:

lrbezpieczeniu
ppoleczne lub

1. Projekt umowy - stanowi4cy zal4cznik Nr 6 do niniejszej
postanowienia dla stron .

2. Zamaviaj4cy dokona zmiany wysoko6ci wynagr:odzenia brutto
w Formularzu ofertowym - stanowiAcym zal4cznik do umor,r4{, w przpadku z

- ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
- wzrostu minimalnego lvynagrodzenia za prace,,
- zasad podlegania ubezpreczeniom spoleczn5rm lub
zdrowotnemu lub wysoko6ci stawki skladki na ubezpiec.zenia

3) zmiany danych zvn4zanychz obslug4 administracyjno- organiza

4) zmiany danych teleadresor,vych;
5) zmiany os6b wskazanych do kontakt6w miqdzy stronami;
6) zmiany przepis6w prawa w zakresie dotyczt4c5rm przedmi

odpowiednio do zmiany tych przepis6w.

zdrowotne je2eli te zmiany beda mialy rvplyw na
zam6wie nia przez Wykonawcq .

wvkonania

B. Zamavmaj4cy przewiduje mo2liwo66 wprowadzenia zrnian do tre6ci za rtej umowy
w stosunku do tre6ci oferty na podstawie, kt6rej dokonano wybortr W nawcy, jeZeli

lzna bvlokonieczno66 wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznoiSci, kt6rych nie m
przewidzie6 w chwili zawarcia umowy lurb zmiany te sa
Zamaviaj4cego oraz pod warunkiem, ze zmiaw,v wynikaj4 z :

orzystne dla

z) s4 spowodowane sil4 v,ryilsz4 uniemoZliwiaj4c4 wykonanie przed
zgodnie z SIWZ;

iotu umowy

n4 umo\^ry;

umovw

3. Zrniany tre6ci tlmowy wymagaj4 zachowania formy pisemnej
niewaino3ci w postaci obustronnie podpisanego aneksu do u

SIWZ, zalt'iera wszelkie

2l

rygorem
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4. o zaistnieniu przyczyn powoduj4cych konieczno66 zmian jak vtyLej
poinformuje Wykonawcq pisemnie z jednoczesnym pnzeslaniem projekt
umo\ ry/ w zakresie zmian jakwyZej.

POUCZENIE O Snooxncn OCHROI\IY PRAWNEJ
TOKU

Zamaviaj4cy
Aneksu do

WANIA
XVII.
PRZTSLUGUJACYCH I\ryKONAWCY W
O UDZIELENIE ZAMoWIENIA.

1. niezgodnej qtej przez
Zamavmaj4c o udzielenie przypadku
zaniechania o cz5mno6ci, podstawie
ustarrryr, przysluguj e odwolanie.

O dwolanie przysluguj e r,vyl4 cznie wob e c czynno 6 ci :

a. wyboru trybu negocjacji bez og,loszenia, zam6vipnia z wolnej
rqki lub zapytania ocenQ,

b. opisu sposobu dokonywania oceny
udzialu w postqpowaniu,

c. wykluczenia odwoluj4cego z postqp rwania p udzielenie

3.

zamowlenla,
d. odrzucenia oferty o

Wykonawca moze w termini
poinformowa6 Zitmavmaj4cego o niezgod
przez niego lub zaniechaniu czynno6ci, d
ustawy, na kt6re nie przysluguje odwola
Prawo zam6wiefi publicznych.

W przypadku uznania zasad
powtarza czynno66 albo dokonuje cz
Wykonawc6w w spos6b przevmdziany w ust

Na czynno6ci, o kt6rych mowa
zzastrzeieniem art. r8o ust. z ustawy - Pr

Odwolanie wnosi siq do Prez
pisemnej albo elektronicznej opatrzon
weryfikowanym za pomoc4 wa2nego kwali

Wykonawca ma prawo wnie
przeslania informacji o czSmno6ci Za
wniesienia - jezeli zostala ona przeslan
terminie ro dni - je2eli zostala ona przesla

Odwolanie wobec treSci oglos
jest prowadzone w trybie przetargu nieo
SIWZ vmosi siq w terminie S dni od d
Zam6vief Publicznych lub zamie szczenia

Odwolanie wobec czynno6ci innych ni2 okre6lone w podpunkcie 7 i 8
wnosi siq w terminie 5 dni od dnia, w kt6qrm powziEto lub przy zachow4niu nalezytej
staranno6ci mozna bylo powzi46 wiadomo66 o okoliczno6ciach stanowi4cych podstawq

4.

5.

6.

n

8.

9.

Jego wnleslenla.

22
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10. Odwlluj4cy przesyla kopiq odwolania
terminu do wniesienia odwolania w taki spos6b,
treSci4 przed uplywem tego terminu.

Zatmav,najAcennu
aby m6gl on zapoz

zaniecha
ustawy, za

uplywem
siq z jego

11. Odwolanie powinno wskazywa6 c4mno66 lub
ZamavnajAcego, kt6rej zarzuca siq niezgodno66 z przepiisami
przedstawienie zarzut6w, okre6la6 z4danie oraz wskazywa(,
prawne uzasadniaj4ce wniesienie odwolania.

.r.re c4mnoscr
iera6 zvviqzle

okoliczn i fakwczne i

Zamavmaj4cy przesyla niezwlocznie, nie p6,Zniej ni2 w z dni od
dnia otrzymania, kopiq odwolania innym Wykonawcom u w
postqpowaniu o udzielenie zam6wienia, a je2eli odwolanie dotyczy ogloszenia o
zam6wieniu lub postanowieri SIWZ, zamieszcza j4 r6wniie2 na stronie in oweJ, na
kt6rej jest zamieszczone ogloszenie o zam6wieniu lub jest udostqpnia specyfikacja,
w zyw aj 4c Wykonawc6w do p rzyst4pienia do p o stqp owarri a o dwolawcze go

Wykonawca mo2e zglosi6 przyst4pienie do postqpowania wolawczego
w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolaniil, wskazuj4c , do kt6rej
przystqpuje, i irrteres w uzyskaniu rozstrzygniqcia na korzy6c stro
przystqpuje.

y, do kt6rej

14. Wykonawcy, kt6rzy przyst4pili do postqpo'wania odwola , staj4 siq
uczestnikami postqpowania odwolawczego,je2eli maj4 interes w Wm, odwolanie
zostalo rczslrzygniqte na korzys6 jednej ze stron.

15. Zamavmaj4cy lub odwoluj4cy mo2e zglosi6 opozycjq przeciw
innego Wykonawcy nie p62niej niZ do czasu otwarcia n"oz;prawy.

rzyst4pieniu

Na crrzeczenie wydane przez Krajow4 Izbq Odwolawcz4 tronom oraz
okrqgowegouczestnikom postqpowania odwolawczego przysluguje skarga do s4dq

wla6ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj4cego,
Skargq, o kt6rej mowa w ppkt. 16 wnosi siq za po6redni

Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dlorqczenia o
Izby Odwolawczej, przesylaj4c jednocze6nie jej odpis prz:ecirarnikowi s

Wykaz zal4cznik6w do SIWZ :

r) Formularz ofertowy;
z) O6wiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu

3)

4)
5)
6)
7)

L2.

L3.

l.6.

L7.

23
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pieczq6 Wykonawcy

Nszwa i siedziba Zamawiajqcego :

FORMULARZ OFERTOWY

Miejskie Przedsigbiorshtso Kornunikorcgine Sp6lks z o.o,
uteWloclolwku
uI. Rysic a

Nszwa i siedziba WykonaucA :

z. Oferujemy termin Platnoici
Zamawiojqcego.

dni, t>d daty otrzymanil fakturY

24
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g. O6wiadczamy,2e
umowy zostal ptzez
naszej oferty do
w okre6lonej w

r. Jednocze6nie oSwiadcz&ffiy, 2e zapoznaliSmy siq z SIWZ i nie rrunosimy do niej
zasIrzeilefi.

z. Oswiadczamy , ze spelniamy warunki udzialu w postqpowaniu.

zawarly w Specyfikacji Istotnych Warunk6w
nas zaakceptowany i zobowi4zujeny siq w przypa
wniesienia zabezpieczenia naleiytego

SIWZ wysoko6ci tj.
\

przed terminem zawa
zawarcia umowy oraz do podpisania umowy na warunkach okre6lony
umowy, w miejscu i terminie okre6lonym przezZamawrai4cego.

4. Oswiadczamy ,ileuwailamy sig za zvm4zanychniniejsz4 ofert4 przez 3p dni.

5. Oferta vfiazzzal4cznikami zawiera .......

6. Zastrzegamy, ze nastqpuj4ce dokumen
r ..........

I

I

stanowi4 tajemnicq przedsiqbi

Ir./ poclpls uprawruonego prz

la wzor
wybrania

umo\ ry
slownie :

formie
umowv

h we wzotze

i;ilj;;;A i data/
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Zal4cznik
NE/

z do SI\ArZ

-Il3lzot5
z o. o. lveM.P.K. Sp6l

Woclawku

OSWTenCZENIE
o sPEr,NraNru \MARUNK6W UDZTAf-rJ W POSTEPO\M IU

O ZAI.4:oWIENIE PUBLICZI{E
sTosowNIE Do TRESCI ART. 44IW ANI. Z ART. zz UST.

Przystqpuj4c do udzialu w pos

NE/ EZP - US/2o1S na 6wi

i czysto6ci w pomieszczeniach biurowych

stacji obslugi pojazd6w oraz portierni i dyspozytorni Miejskiego Przpdsiqbiorstwa

Komunikacyjnego Sp6lka z o.o. we Wloclawku w okresie o1.o1.2o16 r.+ 30.06.2017 r,,

;;;;;;;,,:rilo[,,0i"";;;
oSwiadczarn) irc spelniam warunki
w treSci art. 22 rlst. L ust
(Dz. U. z zoa1 r., 9o7 ) tj.:
r) posiadam uprawnienia do r,vykonywania ok

je2eli przepisy prawa nakladaj4 obowi4ze
z) posiadam wiedzq i do6wiadczenie ;2., Pusrauarrr wrguzQ r uuswrauuztrrrrtr t

3) dysponujq odpowiednim potencjale
r'v1'konania zam6wienia ;

+) znajdujq sig w sytuacji ekonomicznej
zam6wienia.

dnio

( podpis i pieczqt upowahnionego przedstawiciela/ Wykonawcy)

(miejscowo(;6, data)
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oSw
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUC
wARUNK6w, o rr6nncH MowA

USTAWYPRAWO ZAM

Nazwa Wykonawcy, adres i numer telefonu :

Przystqpuj4c do udzialu postqpowaniu ,.zamowlenle publiczne

NE/EZP - l/g/zotg na Swiadczenie uslug utrzymaLnia porz4dku i czystoSci

w pomieszczentach biurowych i magazynowych , w taborze autobusovrym, stacji obslugi

pojazd6w oraz portierni i dyspozytorni oraz Miejskiego Przedsiqbiorstwa Korriunikaryjnego

Sp6lka z o.o. we Wloclawku w okresie tl1.<l1.2016 r. + g0.06.2ot7 r.

o6wiadczarrr, he nie istniej4
z postqpowania o udzielenia zam6wien
warunk6w, wJrrnienionych w art. z4
publicznych ( Dz. U. z zot3,9o7 ).

....... dnia.....

(miejscowo66, data)
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Informacja Wykonawczy na podstawie art. z6 ust. 2d ustawSf PZP

oieczed Wvkonawcv

Przystqpuj4c do udzialu w postqpowaniu o

NE/ EZP - I/S/2o1.5 na Swiadczenie usllug

i czysto6ci w pomieszczeniach biurowych i magazynowych ,

dyspozytorni oraz stacji obslugi pojazd6w Miejskiego Przedsiqbiorstwa unikacyjnego

Sp6lka z o.o. we Wloclawku, w okresie o1.o1.2ot6 r.+3o .1>6.2oL7 r. dczarn, he z

kt6rej mowa

" niep otr zebne skr e 6Ii(

naleZymy do grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art" 2zf ust. z pkt.5.

W zaL4czeniu lista podmiot6w nale24ych do tej samej grupy kapitalowej,
w art. z4 ust. z pkt 5"
lub
nie nalehyrny do grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. z4 ust. z pkt.5
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( Pieczq6 firmowa Wykonawcy)

Zal4cznik 4r 6 do SIWZ
NE /EZP -Ilslzor5

M.P.K. Sp6fka z o. o. we
Woclawku

PROJEI<TUMOWY

pomiqdzy stronami:

1. Miejskim Przedsiqbiorstwem Komuni
przy ul. Rysiej 3, r,qlisanym do rejestru prze
w Toruniu VII Wydzial Gospodarczy liuaj
ooooo342ro, posiadajqcym NIp o nr BBB -
zakladowy ro.576.5oo,oo zI

na fiwio,d.czenie ullug utrzgrnania porzqdku i ezgstofiei
_ ut pornieszczeniach biurousltch i rrtqgqzAnoigch ,w tq.horze autobusowarn, stccji pojizddu ori" portielwi

i dgspozgtonti Mieiskiego przedsiqbig initdk:acginegi sp1rki i o.o. *"

przetargu nieograniczonpge ,-w spos6b zg_odny z przepisarrri ustawy z dnia zq stycznia
2oo4 r. Prawo zam6wieripublicznych (Dz. U. 2or1r., poz.go7 zp62n. zrh.) o tre$ci

Wloctolwku
zowqrt:q. u dniu 2075 r.

we Wloclqtaku

reprezentowanJfin przez.

r. Andrzeja STASIAKA - Prezesa i1aru4du Sp6lki

zwanJrn w dalszej tre6ci umo\,!y Zamaviaj4cym;
a

2.
z siedzib4
zarejestrowanym w
posiadaj4cym NIP o nr ......... i REGON

reprezentowan5rm ptzez.

zwanym w dalszej tre6ci umowy Wykonawc4, kt6rego oferta zostala wybrana prr[,
Zamavmaj4cego po przeprowadzeniu p-rocedury o udzielenie zam6wienia publicznego, w trybie

1.

2.

nastqpr4i4cej:

aaJJ
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t.Zannavmajqcy zleca, a Wykonawca prryjmuje do wykonania prace w za\iresie:

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

z) utrzymanie porz4dku i czysto6ci w pomieszczeniach stacji obr;lugi:
- szatnie,3 szt.l4cznie pow.- 16o mkw
- pomieszczenia biurowe, l4cznie pow- 59 mkw
- umywalnie zszt,l4cznie pow.- zB,5 mkw
- WC mqski, damski, 3szt, l4cznie pow.-z4,Bmkw
- korytarz i klatka schodowa,l4cznie pow.- 95 mkw

Wszystkie pomieszcz enia rrv5rszczeg6lnione powyZej posiadaj q podlogi
z terakoty.

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

3) utrzymanie porz4dku i czysto6ci w pomieszczeniach biurowych oraz na 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
- powierzchnia okien - 98,zo m2.
- dyspozytornia ( terakota ), pow- 33,8 mkw, powierzchnia okien .- 22,97 m2

4) utrzymanie porz4dku i czystoSci w pomieszczeniach :

- portierni ( glazura i terakota ), pow- z7,4mkw, powierzchnia ohien - 7,22m2.
- maga4rnowych - czq$|,biurowa i sanitarna,(terakota i r,vyklad:zina pcv ),

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

pow- zr mkw

5z

1. Szczeg6lowy zakres prac dotycz4cych utrzgrno;nia porzqdku
u taborze qutobusou)Atn obejmuje :

i ezgsto$ci

1) Zmiana I dni robocze - w godz. B:oo- 12:oo Wykonawca zobowi4zany jpst dokonywa6
przegl4du min. podczas prz
Przeglqdu nalez i wprzypad
podlogq iumy6 iewentualne
oraz umy6 gruntornmie r autobus ( jak w pkt. g ) .

z) Zmiana II dni robocze - w godz. r7ioo - 21:oo Wykonawca zobowi4zany jpst dokonywa6
przegl4du min. zz woz6w pod wzglqdem czysto6ci. Nalezy 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- 06:00 Wykonawca zobowi4zdny jest my6
gruntorrrnie 2 autobusy poprzez odkurzanie odkurzaczern, wytarcie siedzisl{ i poszycia
tapicerskiego, mycie podlogi, porQczy sufit6w, okien od strony vrewnqtrznej oraz spyb dzialowych
znajduj4cych siq wewn4trz autobusu, tylnych czq6ci siedzisk oraz przegl4d wozSw koriczqcych
pracQ po godz. 2r:oo pod wzglqdem czystoSci, zamiecenie pojazdu, odkurzenia na mokro porQczy,

$r

34



parapet6wprzyokiennych, pulpitu w kabinie kierowcy .

D W dni 6wi4teczne i soboty tylko zmian

6) - Ws4ystkie czynnoSci okreSlone w pkt. 1+5 nnurizq by6 wykonywane zgodnie
z obowi4zuj4cymi przepisami bhp ip/poL
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z._szczeg6lowy zakres uslug dotycz4cych utrzgrnqniq" porzqdku
obsfugi obejmuje :

Zakres prac i cz5rnno6ci do wykonaniarazw tygodrriu :

mycie posadzki,lamperii i hal warsztatowych.

Zakres prac i cz5mno6ci do wykonaniarazw miesi4cu :

czyszczenie i mycie szafek ubraniowych w szatniach.

4) Zalrr.es prac i cz5rnno6ci do w5rkonania
WielkanocnSrmi, w miesi4cu wrze6niu) :

r) zakr.es prac i czjrnno6ci do wykonania codziennie ( w godzinach
12:OO + L7.OO;21:OO + 22:OO ) :

zamiatanie posadzek na wszystkich halach wa:rsztatowych;
mycie na mokro korytarzy stacji obslugi;

6:oo +8:oo;

Pycig podl6g na mokro, czyszczenie sedes6w, umywalek oraz 6ci[n wyloZonych
kafelkami we wszystkich sanitariatach;
mycie pod-l6q na mokro, czyszczenie umywalek oraz 6cian wyloZolrych kafelkami
we wszystkirfi umyr,rralniach ;
mycig podl6g na mokro we wszystkich szatniac,h i w stol6wce po posilkach;
opr6znianie pojemnik6w i koszy we wszystkich pomieszczeniach;
zamiecenie i mycie podl6g we wszystki:h pomieszczeniach biuror,,yych;
sprz4tanie pomieszczenia kuchni warsztatowej i wz4dzenr.qrposaflenia kuchni.

i czgsto$ci nq. stacji

rzdd Swigtami

a)
b)
c)

d)

e)

0
s)
h)

z)

3)

mycie okien wszystkich pomieszczerttwaz z parapetami zewnqtrznymi
5) Jet'lli z?idzie potrzeba Wykonawca zobowi4zanybqdzie do sprz4tniqcia pomibszczenia, hali

b4di zabrudzonego autobusu na polecenie mistrza zmianov,'ego.
6) Ws-zystkie czynno6ci okre6lone w ust. ? pkt. r) + s) musz t by6 wykgrrane zgodnie

z obowi4zuj4cymi przepisami BHP iPIPOZ.
Z) Wykonawca przed rozpoczqciem prac okre6lonych u/ ust. 2 pkt. 4 powiadomi

Zamavmaj4cego o rozpoczeciu i zakoriczeniu prac.

3. Szczeg6lowy zqkres uslug dotycz4cych utrzgrnanfia porzqdku 1i czgstoSci
w potnieszczeniach biurouych i na dgspozgtonti :

t) Zakres prac i cz5rnno6ci do wykonania codziennie :
b) sprz4tanie wszystkich pomieszczeri biurowca otaz dyspozytorni (r44rtarcie kurzy,

zamiecenie, odkurzenie, mycie podl6g na mokro ) ;
c) zamiecenie, odkurzenie, mycie podl6g na mokro, czyszczenie i dezynfekcja
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sedes6w, unnywalek
sanitariatach;

oraz 6cian wylozonych kafelkami 1Ve wszystkich

opr6znianie pojemnik6w i koszy we wszystkich pomieszczeniach oraz pojemnika
niszczarki;
sprawdzanie i codzienne uzup_elnianie dozornmil<6w z mydlem w plnrnie;
sprawdzanie i ewentualne uzupelnianie r[cznik6# 1 papiero\ rych
w umywalniar:h i papieru toaletowego w sanitar:iatach;

z) Zakr'.es prac i cz5rnno6ci^ do w5rkonanra dwa razy w roku ( pr4ed Swiqtami
Wielkanocn5rmi, w miesi4cu wrze6niu) :

mycie okien wszystkich pomieszczef wraz z parapetami zer,rmqtrzprymi

3) Wszystkie . czlmno6ci Wykonawca zobowi4zany bgdzie wykqna6 zgod.nie
z przepisarni i zasadami BHp ip/pAZ.

4) Wykonawca przed rozpoczeciem prac okreSlonych w ust. g pkt. p) powiadomi
Zamavmaj4cego o razpoczeciu i zakoriczeniu prac.

4. Szczeg6lowy zakres usJug_ dotycz4cych utrz5rmania porz4dku i czysto6ci naportierni, w pomieszczeniach magazJmow5rch or az w clziale mech-eneriletycznym :

t) Zakres prac i dy wtorek i pi4tek (oraz
do_rywczo w Kierownika -Dzialu), 

pozakafrczeniup .zo.o. 2

ie sedesu, umywalki oraz dcian wylozonych
niach;

we wszystkich prcmieszczeniach ;
Inianie dozor.mika z mydlem wplyrlie;

toaletowego w sanitariacie. 
upelnianie rEcznik6w papierowyph' i papieru

Wprzypadku, gdy w dniu wykonania prac (tj. rutorek i pi4tek) prz),pada 6wiqto,
nalezy uykona6 pracQ w dzieri poprzedzaj4cy.

q Zakres pTag i czynno6ci do wykonania dwa razy w roku ( przed
Swiqtami Wiekanocnymi, w miesi4cu wrzeSniu) :
mycie ol<ien wszystkic.h pomieszcz en wrazz parapetami zewnqtrznymi

Wykonawca przed rozpoczeciem prac okre6lonychi w ust. 4 pkt. x) powiadomi
Zamawiaj4cego c, rozpoczQciu i zakoriczeniu prac.
Wszystkie czynno6ci Wykonawca zobowi4zany bqdzie wykoria6 zgodnie
z przepisami i zasadami BHP iPlpOZ

d)

e)

0

3)

4)

Sci uzywane podr:zas uslugi sprz4tania musz4 by6
atesty i 6wiadr:ctwa dopuszczen{a do obrotu

4cymi przepis;ami prawa, w tynx w zakresie
w

4zek
wymogu w zakresie wskazanym w zdani lku
Wykonawcq spelnienia _wymogu _jw., a zobowi4zarry jest do natyrlhmiastowego
zaprzestania uzywania takiego Srodka czysto6ci i zast4pienia gir irnnym zgodnym i *y.naguniairi
Zamaviajacego. Materi_aly do r,rykonania uslugi musz4 posiicla6 odpowiednie parg-etrl' tj. s4
przeznaczoneprzezproducenta dla danego typu c,,yszczonej lub kon,serwowanej powiepzchni.
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umowa niniejsza obowi4zuje oddnia tr1.<r1.2016r.do dnia go.a6,2oL7r.

1. _Do obowi4zk6ry Wykonawcy nalezy przekazanie Zartatr.riaj4cemu najp6ifiej na r dzieri
roboczy przed 

_ 
dniem rozpoczqcia wykonania uslug sprz4tania imiennqj 

- 
karry os6b

wyznaczonych do pobierania kluczy do sprzqtania pornieszczeri i przebywa:nia na terenie
obiekt6w Zamaviaj 4ce go.

$3

s4

2. Do obowi4zk6w Wykonawcy nalezy przeszkolenie w zalresie przepis6w
pracor,rmik6w wykonuj4cych czynno6ci zvi4zane ze sprz4taniem oraz
stosornmego oSwiad czenia o odbytym szkoleniu.

Odbioru prac i czynno6ai , o kt6rych mowa porvyZej, dokonuj4 ze
Wznacze\i pracornrnicy Dzialu Organizacj i Transportu.

Do wzajemnych kontakt6w przy rcalizacji umowy uryrznacza siq :

ze strony Zamawiaji4cego Dyrektor ds. technicznych

3.

4.

bfrp oraz p/po|
przedstawienie

strony Zamawiaj4cego

Piotr Urbaczewski
- Tel. 54 2So gB 24
ze strony Wykonawcy -

s5

Wykonawca zobowi4zuje siq zrealizowa6 przedmiot umowy z najvvyhsz4 starannoSci4,
rzetelnie i skutecznie w oparciu o wlasn4 ocenQ wystqpuj4cych zagrozen przy uwzglqdnieniu
zawodowego charakteru prowadzonej dzialalno6ci.
Zamavmaj4cy udostqpni pracornmikom Wykonawcy ( na rrrniosek Wykonawcy ) realizuj4cy'rn
przedmiot umowy pomieszczenia socjalne ( umywalnie, toalety, szatnie) dla Eabezpiecienia
potrzeb sanitarno- higienicznych i socjalnych.
Zamaviaj4cy, z tltulu Swiadczenia , o kt6qrm mowa w ust. z, otrzymyl,rral bqdzie od
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokodci 4oo,oo zl netto l,azdego miesi4ca, platne od dnia
2t. ka?dego miesi4ca, 

. 
nastqpuj4cego po miesi4cu, w kt6ryrm r,rryrplacane bqdzie

wynagrodze.nie, na podstawie faktury wystawi mej przez Zarnawiaj4cego.
( Postanowienia ust. z i 3 bqd4 obowi4zywaly jedynie w przypadku kiedy Wykpnawca bqdzie
zainteresowany udostqpnieniem przezZamaviaj4cego po.mieszczeri socjalnych)

1. Wykonawca ponosi peln4 odpowiedzialnoS6 za wyrz4dzone sz(ody, w tym
w szczeg6lno6ci za :

1.

3.

s6

r) szkody wynikle
i r,lyposazenia,

z niespraumoSci, bqd4cego w jego dyspo4ycji sprzqtu

z) szkody w mieniu i na osoba<:h vryrz4dzone z wlasnej winy cftaiz z winy os6b podlbgaj4cych jego
kierornrnictwu, powstale przy wykony*u.ti.t przedmiotu umo\ D/,

3) szkody r,r,lmikle z niewykonania lub nienaleiytego wykonania prrzedmiotu umowyl
2. Wykonawca zobowi4zuje siq posiada6 ubezpieczenire od odpowiedzialno$ci cywilnej za

wszelkie szkody mog4ce wyst4pi6 w zwi4zku z wykonywaniem umowy na kr,r/otq minimum
5oo ooo zl.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno66 jak za wlasn,e czqy, za dzialanie os6b trzecich,
kt6rym powierz,yl urykonywanie obowi4zk6w wynikaj4cych z nirriejszej umor,vy.

5t
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Sz

1. Strony ustalaj4, 2e miesiqczne wynagrodzenie za r,lykorranie przedmiotu umowy wynosi

Zaplata nale2no6ci bqdzie nastqpowala po uplywie kaiclego miesi4ca wykonania us]ugi
w oparciu o cenQ okre6lon4 w ust. 1, w terminie ............ od dnia otrzyqnania faktury.

3. Zamaviaj4cy dokona zmiany wysoko6ci r,rrymagrodzenia
wust 1., wprzypadku zmiany:

r) ustawowej zmiany stawki podatkuvAT,

SB

1. Strony postanawiaj4, ze kary umowne bqd4
i wysokoSciach:

brutto okre6lonego

z) wzrostu minimalnego \ rymagrodzenia zaprace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lrLrb ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysoko6ci stawki skladki na ubezpieczenia spolerczne lub zdrowottrre - jeieli te
zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonani& zzrm6wieniaprzezWykonawcq .

nalicz:ane w nastqpuj4clch wypadkach

r) Wykonawca zaplaci.Zamawiaj4cemu So,o zl netto zakazdy niewla6ciwie sprzltniqty autobus
w zakresie sprz4tania codziennego ;

z) Wykonawca zaplaci Zamaviajqcemu tso,o zl netto za kazdy niewla6ciWje sprz4tniqty
autobus w zakresie sprz4tania gruntownego ;
WykonawcazaplaciZamaviaj4cemu 4oo,oo zl netto zakahdy dzieri z t5rtulu riiewlaSciwej3)

4)

5)

realizacji uslugi, o kt6rej mowa g z ust. 3 umo\,\y;
Wykonawca zaplaci Zamavmaj4cemu too,oo zl netto zakazdy dziefi z tS,tulu niewla6ciwej
realizacjiuslugi, okt6rej mowa 5 zust. z i ust.4umowy;
Wykonawca zaplaci Zatnavmaj4cemu za odst4pienie odl umowy przez Zamawiaj4cego
z przyczyn zale2nych od Wykonawcy kwotq r6r,vn4 t5Yo warto6ci brutto nipzrealizowanej
czQscr umowy;

6) Zamavmaj4cy zaplaci Wykonawcy za odst4pienie od urnowy przez WykonavMce z przyczyn
zalelnych od Zamawiaj4cego , poza przypadkiem wskerzanym w 5 ro ust. 2 pkt. e, kwotq
r6um4 tg%o warto6ci brutto niezrealizowanej czg6ci umovry.

2. Wykonawca zobowi4zuje siq do zaplaty Zamawraj4cemu kar nalozonych na Zamawiaj4cego
przez uprar.rmione organy dokonuj4ce kontroli czysto6ci .

Zamaviaj4cy moze dokona6 potr4cenia kar umor.mych i kiar naloZonych na Zamawiaj4cego
przez organy dokonuj4ce kontroli czystoSci z \,\T/nagrodzenia przyslugujacego Wykonawcy.
Strony maj4 prawo dochodzenia roszczerl odszkodowawctzych przewyilszaj4pych wysoko66
zastrzehonych kar umowlrych do wysokoSci poniesionej szkody.

3.

4.
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1. Tlrtulem nalezytego r,v5tkonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w wysoko6cinaleiytego wykonania umo\,^ry w formie

(slownie: )

Zabezpieczenie, o kt64rm mowa w ust 1. , poZorstaje w dyspozycji Zamawiaj4cego

od dnia ....... ( dzieri zawarciaumowy ) do dnia . i bqdzie i sluzy6 bqdzie

pokryciu r oszczen z \rtulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umow$.

$ro

$rz

W sprawach nieuregulowanych bede mialy zastosowanie przerpis;y Kodeksu cywilnqgo .

$rg

Zamavmaj4cy moze odst4pi6 od umowy w przypadkach okre6lonych w Kodeksie

Cywilnyrn oraz Ustawie Prawo zam6wieri publicznych." 
Niezaleznie od ustaleri z ust. t. ZaiaviajEcy mo2e odst4pi6 od umowy w calo6ci lub

w czq3ci w przypadku :' a) Wykonywania przez Wykonawcq przedmiotu umouT/ w spo96p wadliwy,' 
niergodny z obowi4zuj4cymi no:mami, 'wy.maganiami Zamalviaj4cego albo
sprzeczny z umow4,

b) Sdy Wykonawca nie rozpoczfi' ,rac bez ui nle
kontynuuje ich pomimo wezwania ,rzezZantav

c) gdy Wykonawci przerwal prace i rrzerwa z: w iz z
dni,

d) jeieli pomimo uprzednich z-krotnych pisemLnych zastrzezen_ Zrapawiajacego,

Wykonawca uporczywie nie uryko ruje prar: zgodnie z warunkalmi umowy lub
w raz4cy s

e) w ,uii" powodujqcej; _2e wykonanie
umowv n nie moZna bltlo przewidzie6

w chwili zawarcia umowy.

!. Zamatnajqcy moie odst4pi6 od umowy kazdonzowo, w terminie go dni od p_owziqcia

wiadomosci o opisanych-w ust. r i z okolicznoSciach. W przypadku t5|m, Wykonawca
mo|e z4da(,uyl4czniewynagrodzenianaleZnego z t5rtutu uykonania czq6di umowy.

Zmiany postanowief zawartej umorvy mog4 nast4pi6 zazgocl4obu stron rvyraZonq na pidmie pod

rygorem niewazno6ci.

1.

$rr

Spory mogqce wynika6 na tle postanowieri umowybede rozslrzyl4aneprzezwla6ciwy miejscowo s4d

powszechny wedlug siedziby Zamaviaj4ce go.
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Umowq sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym
ze stron.

Zal4cznikido umowy :

r)
z) ...........
3) ...........

@

dla kazdej

NAWCA
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Wykaz podwykonawc6w

Przystqpuj4c do postqpowania o udzielenie zam6wieniaL publicznego na
uslug utrzymania porz4dku i czysto3ci w pomiesz czetria biurowych
i magazynowych r w taborze autobusowJffn, stacji obslugi po.
portierni i dyspozytorni Miejskiego Przedsig2biorstwa Kom
Sp6lka z o.o. z airyciem wlasnych 6rodk6w chemicznych prowadz
przetargu nieograniczonego, w imieniu Wykonawcy przedsta
p o dwykonawc6w, kt6rzy b g cia ucze stnic zy 6 w wykonaniu :z arn6wieni a :

w trybie
amy wykaz

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

Zal<r es p owierzonych do
wykonania czynnoSci

1.

2.

3.

4.

Zal4czniI<t:
1. Pisemne zobowi4zanie podmiot6w do odclarria Wykonawcy do dyspozycji

niezbqdnych zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam6wienia.

poapi'lv ;;;;di ;'6b il;",1^i;nych


