Nrsprawy l1/DPZ/U/5/2017
Zamawiajlcy:
ⅣIiasto SIupsk,w kt6rego inlieniu dziala zarzOdca nieruchomòci PrzedsiObiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowl Sp61ka z o.o,w Slupsku ul.Tuwima 4,76‑200 Slupsk,na podstawie umowy
o zarzOdzanle.
http://― .pgm.slupsk.p1/
e‐ mail:sekretariatの pgm.slupsk.。

1

Telcfon:centrala(059)8425222,fax.(59)8428048
Godziny urzOdowania:od 7:00 do 15:00
NIP:839‑00‐ 07‑964

KONKURS OFERT
Instrukcja dla oferent6w
W postgpowaniu o udzielenie zamriwienia o wartoSci poniZej 30.000 euro na uslugi
utrzymania czystoSci i porz4dku na terenie i w nieruchomo5ci przy ul. Jana Pawla II
w Slupsku
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I.Informacje og6ine:
1.ZamawittaCy:
Miasto Slupsk, w kt6regO irnicniu dziala zarzldca nieruchomoSci Przcdsi9biorstwo
Gospodarkiヽ 4ieszkaniowa Sp61ka z o.o.w SIupsku ul.Tuwima 4,76‑200 Slupsk,na
podstawie umowy o zarzldzanie.

NIP:93900‑07964,REGON:771285155;
Strona intemetowa: http://―・pgm.slupsk.。 1
Adres poczty elektronicznl e― mail:sekretariatの o2m.slupsk.pl

Telefon:centrala(059)8425222,fax.(59)8428048
2.Adres strony intemetowa,na kt6ra Zalnieszczone zostalo ogloszenie oraz istotne
warunki udzialu w Konkursie ofcrt(stOSOWnc zalaczniki i f0111lularze):
http:〃 mvw.bip.pgmoslupskopl(zakladka

Przctargi).

II.Okre61enie przedmiotu zam6wienia
l.Przedmiotcm zaln6wicnia jcsti uslugi utrzymania czystoSci i porzQdku na terenic i w
nicruchomoSci przy ul.Jana Pawla I1 l w Slupsku.
2. Szczcg61owy opis przcdllniotu zam6wienia:

A.Informacje dotyczlce Wielko6cH zakresu przedmiotu zam6wienia:
1)pOWierzchnia wewnOtrzna budynku o● 9ta Sprzttaniem
…korytarze,hole i klatki schodowe,schody,toalety‑1360m2
‑1lo66 drzwi alllminiowych przeszklonych do lnycia― szt.24‑pow.l drzwi wynosi
2,50 Fn2

‑iloSC lazienek‑11,pow.lazienek 237m2‑posadzki terakota,Sciany do polowy
wysokoSci oblo2one glazurO,
―ilo66 muszli klozetowych w toaletach‑31 szt.

‐ilo66 ullnywalek w lazienkach‑21 szt.
―ilo66 koszy na Smicci w lazienkach ‑12 szt.
―windy osobowc‑3 szt.
2)Sprzttanie tCrcn6w zewl10trznych o laCZna pOWicrzclmi 5.965m2w tym:
―powierzchnic utwardzone na zewllttrz pOSetti‑4458m2
‐powicrzchnie tercn6w ziclonych(trawniki,klomby)‑800m2
B. Zakres uslug utrζ ymania czystoSci powierzchni wewn9trZnych w budynku:
1)SprZttanie powierzchni wewl10trZnych budynku codzierlnic w dni prac可
4ce,W
godzinach popoludniowych,obam可 e pomicszczenia sanit〔 口lc,kOrytarzc,schOdy
i podcsty,windy osobowe itp.i polega w szczcg61noSci na:
―zamiataniu i myciu pod16g(posadZki korytarzy,schody,podlogi w windach
osobowych),
―zarniataniu i myciu pod16g kOrytarzy maszynO czySZCZaCa,
―rnyciu terakoty na posadzkach i glazury na Scianach w lazicnkach,
‑ 6cicraniu kurzu z parapct6w okiennych,porOczy,balustrad(z10kalizowanych
przy klatkach schodowych i oknach),
―myciu(w tym̀rOdkami dczynfek可 aCymi)sCdes6w i muszli klozetowych,
pisuar6w i umywalek,
‐myciu w miarO wystOp可 lCych potrzcb drzwi przeszklonych,drzwi w windach,
drzwi w lazienkach i toaletach,

―opr62nianiu i wyrzucaniu gnlieci z koszy unlieszczonych na koE"tarzaCh i W
sanitariatach wraz z wymianO work6w o po」 ,max.301.,
‐ bie21ce uzupclnianie w rniar9 potrzeb mydla w plynie w dozownikach przy
ullnywalkach w lazienkach,
― mycie lalnpcr五 na korytarzach i klatkach schodowych minimum l raz w okresic

obowiγ ζ
ywania ullnowy oraz dorattnc mittscowO Wg wyst9pttOCychpotrzeb―

w

-

terminach okreSlonych przez administratora nieruchomo6ci,
mycie opraw oSwietleniowych, kloszy, szafek metalowych, obud6w

temu podobnych element6w

-

i

innych

wedlug wystgpujqcych potrzeb jednak nie

rzadziej nr2l ruz na 6-miesigcy.
C) Zakres uslug utzymania crystoSci powierzchni wewngtrznych w budynku:
- codzienne zamiatanie chodnik6w, parking6w, krawgznik6w, podjazd6w,
schod6w i podest6w przed wejSciem do budynku,
- codzienne zbieranie wszelkich Smieci i zanieczyszczen z trawnik6w,
- czyszczenie (wybieranie Smieci i piasku) wycieraczek umieszczonych przed
wejSciami do budynku,
-bieZ4ce utrzymanie czysto6ci przy pojemniku na Smieci,
- koszenie (od wiosny do jesieni) trawnik6w (w takiej czgstotliwoSci aby trawa nie
osi4gala dlugoSci wigkszej niz 5 cm oraz zgrabianie i wyw6z skoszonej trawy,
- pielggnacja krzew6w (cigcia pielggnacyjne i podlewanie w razie zaistnienia takiej
potrzeby w okresie suszy),
- usuwanie Sniegu i lodu oraz SliskoSci ze stopni i podest6w schod6w przy
wejSciach do budynku orazw raziepotrzeby posypywanie ich piaskiem lub innym
materialem uszorstniajacym (bez uZycia soli) - w przypadku opad6w nocnych
prace nale?y wykona6 do godz. 6:30,
- odSniezanie parking6w, uliczki wewngtrznej, chodnika, podjazdow bez wzglgdu
na dzien tygodnia niezwlocznie po kazdych opadach Sniegu, W przypadku
opad6w nocnych prace nale?y wykonai do godz. 6:30. (leZeli zajdzie taka
potrzeba r6wniez wywiezienie nadmiaru Sniegu z posesji),
- bielqce usuwanie SliskoSci i gololedzi poprzez sukcesywne posypywanie
piaskiem lub innymi Srodkami uszorstniaj4cymi chodnik6w drogi wewnEtrznej i
parking6w, podjazdu oraz usuwanie SliskoSci na schodach, calodzienne od godz.
6:00 do czasu zakonczenia pracy urzgd6w i innych uzytkownik6w lokali w
budynku z czgstotliwoSciE zapewniajqcqusuwanie SliskoSci oraznale?ylebieZqce
odSniezanie chodnik6w i innych ci4g6w komunikacyjnych na terenie
nieruchomoSci.
- w przypadku opad6w Sniegu o charakterze ci4glym lub wystgpowania innych
zjawisk atmosferycznych powoduj4cych powstawanie gololedzi lub blota
poSniegowego o charakterze ciqglym wymagane jest dodatkowe (nawet
kilkakrotne) odSnie2anie i usuwanie SliskoSci lub gololedzi albo blota
poSniegowego na chodnikach i innych ci4gach komunikacyjnych oraz schodach i
podestach. Prace naleZy rozpoczqc niezwlocznie po wyst4pieniu opad6w lub
innych zjawisk atmosferycznych i prowadzid w spos6b sukcesywny z
czgstotliwoSci4 nie przeYtaczajqcq2 godzin i zakorlczy| w czasie do I godziny
od ustania opad6w Sniegu lub wyst4pienia innych zjawisk atmosferycznych. Po
zaprzestaniu opad6w Sniegu wykonawca zobowi4zany jest odkui i usun46
calkowicie ubity Snieg i l6d z chodnik6w (pozostaly na skutek niedokladnego
odSniezania). Prace naleLry zakofrczyl, do 4 dni od ustania opad6w.
D) Wszystkie niezbgdne materiaty, sprzgt, narzjdzia, Srodki czysto5ci, piasek na
akcjg zimow4 zapewnia wykonawca w ramach ceny ofertowej. Sprzgt oraz
uZywane przez Wykonawcg Srodki chemiczne musz4 gwarantowa6 optymalizacjg
wsrystkich skladowych uslugi orazzapewnid zgodno56 z wszelkimi wymaganiami
prawnymi (certyfi katy, dopuszczenia do u2ytkowan ia przez sanepid).

3.

Szczeg6lowy zakres

i

spos6b realizacji zam6wienia okreSla umowa stanowi4ca

zal.4cznlk nr 6 do Instrukcji.

III. Termin wykonania zam6wienia
Od dnia zawarcia umowy od dnia 01.06.2017 do dnia 28.02.2019r.

IV. Termin i miejsce skladania ofert

l.

2.
3.

4.

Termin skladania ofert uplywa w dniu 18.05.2017r. o godz. 7:10
Oferty nale?y skladad w siedzibie Zamawiaj4cego: Przedsigbiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Slupsku, ul. Tuwima 4, pok6j nr 4 (sekretariat)
Ofertg nalely zlo2yc do dnia 18.05.2017r., do godz. 07:10 w zamkniEtej kopercie
z napisem: ,,Oferta - Konkurs na uslugi utrzymania czysto5ci i porz4dku na terenie
i w nieruchomoSci przy ul. Jana Pawla II I w Slupsku."
Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwoSci skladania ofert czgSciowych ani wariantowych

V. Warunki udzialu w postgpowaniu

oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania

tych warunk6w
O udzielenie zam6wienia mogE sig ubiegai wykonawcy kt6rzy:
l. Spelniajq warunki dotycz4ce:
l) Posiadania uprawnieri do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnoSci,
jeheli przepisy prawa nakladaj4 obowiqzek ich posiadania;
Zamawialqcy odstgpuje od opisu warunku w tym zakresie.
2) Posiadania zdolnoSci technicznej i zawodowej.
Wykonawca spelni warunek w sytuacji, kiedy wykuirc, Ze:
- w okresie ostatnich trzech lat, przed uplywem terminu skladania ofert a jezeli
okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy w tym okresie wykonal, co najmniej
trzy zamowienia polegaj4ce na wykonaniu uslug utrzymania porz4dku i czystoSci w
budynkach u|ytecznoSci publicznej trwaj4cych min. 12 miesigcy o powierzchni
sprz4tania nie mniejszej niz 5.000m2.
Zamawiajqcy wyjainia, ii na potrzeby niniejszego postgpowanio przez budynki u2ytecznoici
publicznej nalei rozumiet budynki o kt\rych mowa w rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia l2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadai budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdin. zm.).
W myil w/w Rozporzqdzenia budynkiem uitecznoici publicznej jest budynek przeznaczony na

potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprm,viedliwoici, kultury, kultu religijnego, oiwiaty,
szkolnictwa wy2szego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spolecznej lub socjalnej, obslugi
bankowej, handlu, gastronomii, uslug, w tym uslug pocztovvych lub telekomunikocyjnych, turystyki,
sportu, obslugi pasaier6w w transporcie kolejo'vvym, drogo'wym, lotniczym, morskim lub wodnym
ir6dlqdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
uiytecznoici publicznej uznaje sig takie budynek biurowy lub socjalny.

-

Zamawiajqcy spelni warunek dysponowania odpowiednim potencjalem
technicznych, jeZeli Wkahe, iz dysponuje co najmniej:
a) 1 maszynE - automatem szorujEco -zbieraj4cym do czyszczenia wykladzin
zgr zewanych typu tarket

b)

c)

1 maszynq do polerowaniawyYJadzinzgrzewanych
1 kosiarkE spalinow4

typu tarket

d) 1 podkaszarkg spalinowq.
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiajqcy odstgpuje od opisu warunku w tym zakresie.
2. W postqpowaniu mogq wzi4c udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaj4 warunek udzialu
w postgpowaniu, dotyczqcy braku podstaw do wykluczenia z postgpowania
tj. wykonawcy w stosunku do kt6rych nie otwarto likwidacji lub nie ogloszono
upadloSci.

3. Ocena spelniania w/w warunk6w dokonana zostanie zgodnie z formtilq,,spetnia

-

nie

spelnia", w oparciu o informacj e zawarte w oSwiadczeniach.
4. Nie spelnienie chociazby jednego z .vqvmaganych warunk6w udzialu w postgpowaniu
spowoduj e odrzucenie oferty.

VI. Wykaz

oSwiadczefi

i

dokument6w,

jakie majg

dostarczy6 wykonawcy
w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu
1. W celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postgpowania, Wykonawca zobowi4zany jest
przedlo?yc:
I ) OSwiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu kt6rego wz6r stanowi
zal1cznik nr 2 do ogloszenia
2) OSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania kt6rego wz6r
stanowi zalqcznik nr 3 do ogloszenia.
3) Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru albo zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji
dzialalnoSci gospodarczej wystawiony nie wczeSniej niz 6 m-cy liczqc od uplywu
terminu skladania ofert.
4) Wykaz uslug wykonywanych w okresie ostatnich trzechlatprzed uplywem terminu
skladania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i warto6ci, daty i miejsca wykonania oraz zalqczeniem
dowod6w, dotyczqcych najwazniejszych uslug, okreSlaj4cych, czy uslugi te zostaly
wykonane w spos6b nale?yty oraz wskazuj4cych, czy zostaly wykonane zgodnie
z normami technicznymi i prawidlowo ukoriczone kt6rychwz6r stanowi zalqcznik
nr 4 do Instrukcji.
l) Dowodami o kt6rych mowa powy2ej s4:
a) poSwiadczenie 2e usfugi te zostaly wykonane zgodnie z normami
technicznymi i zgodnie z postanowieniami umowy,
b) inne dokumenty, j ezeli z uzasadnionych przyc zyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska6 poSwiadczenia
c) W przypadku gdy Zamawiaj1cy jest podmiotem, na rzecz kt6rego uslugi
wskazane w wykazie, o kt6rym mowa w pkt 4, zostaly wczeSniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowipku przedkladania dokument6w
poSwiadczaj 4cych, 2e wykazane roboty zostaly wykonane nalely cie,
d) W przypadku koniecznoSci, szczeg6lnie gdy wykaz lub dowody, o kt6rych
mowa powyhej,budzq w4tpliwoS6 Zamawiajqcego lub gdy z poSwiadczenia
alb innego dokumentu wynika, 2e zam6wienie nie zostalo wykonane lub
zostalo wykonane nienaleZycie, ZamawiajEcy mohe zwr6ci(, sig bezpoSrednio
do wlaSciwego podmiotu, na rzecz kt6rego uslugi byly lub mialy zosta1
wykonane, o przedloZenie dodatkowych informacji lub dokument6w
bezpo Sredn io Zamawiaj 4cemu.
Za naiwaLniejsze uslugi, kt6re naleLy wykaza(, w wykazie oraz dla kt6rych

naleLy przedstawid dowody, uznaje sig uslugi niezbgdne do wykazania
spelnienia warunku o kt6rym mowa w pkt. 5 Instrukcji.

5) Wykaz

2.

narzgdzi, wyposaZenia zakladu i wz1dzefi technicznych dostgpnych
wykonawcy uslug w celu wykonania zam6wieniawrazz informacj4 o podstawie do
dysponowania tymi zasobami kt6rych wz6r stanowizal4cznik nr 5 do Instrukcji,
w raz z kartami katalogowymi okreSlaj 4cymi parametry techniczne urzqdzenia
i przeznaczenie.
Wszystkie wymagane dokumenty (zalqczniki do oferty) naleLy zloZy(, w oryginale lub
kopi i po Swi adczonej za zgo dno 3c z ory ginalem pt zez wykonawcg.

3.
4.
5.
6.

Zamawiajqcy moze Zqdad przedstawienia oryginalu lub notarialnie po5wiadczonej
kopii dokumentu wyl4cznie wtedy gdy zloZona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi w4tpliwoSci co do jej prawdziwoSci.
Dokumenty sporz4dzone w jgzyku obcym s4 skladane $fiaz z tlumaczeniem na iE yk
polski.
Inne wymagane dokumenty: Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy
w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia w formie oryginalu lub
potwierdzonej notarialnie kopii - jezeli Wykonawcadzialaprzezpelnomocnika.
Brak jakiegokolwiek z wymaganych o6wiadczen lub dokument6w albo zloZenie
dokumentu w niewla6ciwej formie spowoduje odrzucenie oferty.

VII. Termin i miejsce otwarcia

l.

2.
3.

4.

ofert.
Otwarcie ofert odbgdzie sig w siedzibie Zarnawrajqcego przy ul. Tuwima 4 w Slupsku
w dniu: 18.05.2017r. o godz. 07:30 - pok6j nr 5.
Informacja o wyniku postgpowania i wyborze oferty zostanie zanieszczona na stronie
internetowej Zamawiajqcego http: www.bip.pgm.slupsk.pl oraz na tablicy ogloszef w
siedzibie Zamawiajqcego przy ul. Tuwima 4.
Zawiadomienie o wyborze oferty okreSlaj4ce termin zawarcia umowy zostanie
niezwlo cznie do starczone wybranemu wykonawcy.
Zamawiajqcy odrzuci ofertg, jeZeli:
l) treS6 oferty nie odpowiada wymaganiom okreSlonymi w niniejszym dokumencie,
2) wykonawcanie zloZyl wymaganych oSwiadczeri lub dokument6w,
3) wykonawca nie spelnil cho6by jednego z wymagan okreSlonych w niniejszym
dokumencie,
jej
4)
zloZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
5) oferta jest niewazna na podstawie odrEbnych przepis6w.

VIII.

Spos6b przygotowania i skladania ofert oraz zawartoS6 oferty
Kazdy z wykonawc6w moze zloLyc tylko jedn4 ofertg.
2. Oferta musi by6 sporzqdzona na piSmie w jgzyku polskim wedlug wzoru stanowi4cego
zalqcznik nr 1 - formularz ofertowy.
3. Ofertg nale?y zloLy1, w zamknigtej kopercie, w spos6b gwarantujEcy zachowanie
w poufnoSci jej treSci oraz zabezpieczajqcej jej nienaruszalnoS6 do terminu otwarcia
ofert.
4. Koperta powinna by6 ostemplowana pieczgci4 oferenta i zaadresowana wedlug
ponizszego wzoru: ,,Oferta - Konkurs na uslugi utrzymania czystoSci i porz4dku na
terenie i w nieruchomo5ci przy ul. Jana Pawla II I w Slupsku."
5. Do oferty sporz4dzonej wg wzoru zil.qcznik nr I do Instrukcji nalezy zalEczyd
oSwiadczenia i dokumenty, o kt6rych mowa w rozdziale nr VI.

l.

6. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokument6w
7.

wymienionych w

poprzednich punktach muszQ byi poSwiadczone za zgodnoS(, z oryginalem przez osobg
upowaznion4 do reprezentowania wykonawcy (osobg podpisuj 4cq ofertg).
Brak jakiegokolwiek z v,rylej wymienionych dokument6w lub zlohenie dokumentu
w niewiaSciwej formie (kopia dokumentu nie poSwiadczona za zgodnofit, z oryginatem)
spowoduj e odrzucenie oferty.

IX. Spos6b obliczenia ceny
L Ceng ofertow4 nale|y obhczyd l4cznie z podatkiem VAT w wysokoSci 23%
za sprzqtanie czgsci wsp6lnych w budynku i 8o/o za sprz4tanie teren6w zielonych
stanowi4cych przedmiot zam6wienia.

2.Cena oferowana to calkowite wynagrodzenie ryczaltowe brutto●
pOdatkiem
VAT)za wykOnanie przedmiotu zam6wienia.
3. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza,二 e wykonawca nie inoを eを ldàpodwyえ szenia

wynagrodzenia,chociattby w czasie zawarcia umowy nie ino壷 na bylo przewidzieC
roznliaru lub koszt6w prac.
4. W follllularzu ofcrty nale2y podaC wartoSC nctto,wartoS6 podatku VAT i cen9 brutto
(Z pOdatkiem VAT)za wykOnanie uslugi o可 9ta Zam6wieniem.

5,Wynagrodzenie ryczaltowe, wimo obttmoWac wszystkie koszty zwiγ ane
z wykonanicm uslugi okrcSlond w dokllmentatti przetargow可

J.InStruktti dla

ofcrcnt6w.

6.Cena musi byC wyrazona w wartòci bnitto i wartòci netto w zlotych polskich.Tak
obliczona cena b9dzic brana pod uwag9 przez komi可 9 prZCtargowa W trakcic wyboru
nttkOrzystniqsz1 0fCrty.
7. Wszystkie wartoSci oraz ostatcczna Cen9 0ferty nale2y obliczyC i poda6 zgodnie
z polskim systemem platniczym z dokladnoSciQ zaokraglen dO drugiego mittsca po
przecinku.Rozliczenia mi9dzy Zallnawi巧 咎 ym a wykonawca bOda prOWadzOne w
zlotych polskich.

X.Ocena ofert
l.Oceny ofcrt bQdzie dokonywala komitta.OCCnie podlegaC bOda jedynie oferty
spclnittaCC WSZystkie wymagania okreSlonc przcz ZarnawittaCegO.
2.W odniesieniu do oferent6w,kt6rzy spelnia pOStawionc warunki udzialu w niniaszym
,,Konkursie ofert" Komitta dOkOna occny i wyboru oferty nttkorZystnilsza na
podstawie ni2● okrCS10nego kryterium:naJni2sza cena‑100%
3.Oferenta kt6ra zaofettje nani2sza cen9 0trzyma 100 pkt.natomiast pozostalc oferty
oceniane bOdO wcdlug poni2szego wzoru:
C=cena oferty nat szq/ccn9 0fCrty badana x 100 x loo%
4.Zamawi巧 lcy udzieli zarn6wicnia oferentowi, kt6rcgo oferta b9dzie natι 血sza i
odpowiada wszystkim wymogom okreSlonym w lnstrukqi.
5。

Niespelnieniecho6byjednegowarunkuudzialuwpostOpowaniuspowodtteOdrzucenie
oferty.

6.ZamawittaCypowiadomiowynikachpostOpowaniawszystkichoferent6woWybranemu
oferentowi zamaw珂 lcy wSktte tellllin i mttsce pOdpisania umowy.
XI.Ternliǹ酬 Filzania ofertl.
Oferent zwiazany jest zlo2onl ofertl przeZ Okres 14 dni liczaC Od daty uplywvu tellllinu
do skladania ofcrt.

XⅡo Szczeg61ne postanowienia,kt6re zamawiajlcy wprOWadzi do umowy i p口 γszle
zobowilzania oferenta(wykonawcy)zwilZane z umowa
l.Wykonawca zobowittany jest do zawarcia umowy na warunkach okre61onych przcz
ZamawittOcCgO W Wzorze umowy stanowiaCI Za10cznik Flr 6 do lnstruktti.

2.Umowa z wybranym wykonawcl zostanic zawarta niezwlocznic po wyborze oferty
przcz ZalnawittOCCgo.

XⅡ I.Informaqe dotyCZlCe porozumiewania si9
1.Pracowllikiem uprawnionym do kontakt6w z ofcrentallni jest:Aleksandra Junak―
Pelnomocnik
Zarzldu.
ds.
z枷 6wiei
publicznych,
e‑lnail:
zamowlenia.publicznec独 理コ
.Slupsk.。 l tel.(59)8487521, fax.(59)842 80 48
w godzinach od 8:00 do 15:00.Tuwima 4 poktt rlr 5.

2.

Wszelkie zawiadomienia mogq byt przekazywane przezZartawiajEcego w formie
pisemnej, za pomocq faksu lub poczty elektronicznej.

XIV. Protesty i odwolania.

1.

2.

xv
Lp.
1

2.

3.
4.
5.
6.

W niniejszym postgpowaniu oferentom nie przysluguj4 protesty ani odwolania.
Zamawiaj1cy zastrzega,2e zlohenie oferty nie gwarantuje udzielenia zam6wienia.

Wykaz

lk6w do nlnle

nstru

Oznaczenie Zalqcznika Nazwa Zatacznika
Zalqcznrkrtr I
Wz6r Formularza Oferty
Wz6r oSwiadczenia Wykonawcy o spelnianiu warunk6w
Zalqcznikw 2
udzialu w postepowaniu.
Wz6r oSwiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do
Zalqczniknr 3
wykluczenia.
Zalaczniknr 4
Wykaz uslug
Zalqcznikw 5
Wykaz narzedzi
Zalacznlkm 6
Wz6r umo\lry

Ale購

￨

