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Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony - przetarg odbywa się zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień
w PKM Spółka z o.o. Świerklaniec”.
Regulamin określa zasady, formy i tryb udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Międzygminna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świerklańcu zwanym
dalej Spółką, w trybie innym aniżeli określony w Prawie Zamówień Publicznych” .
2. W Specyfikacji oraz we wszystkich dokumentach z nią związanych następujące słowa i zwroty
winny mieć znaczenie zgodne z niniejszymi objaśnieniami z wyjątkiem przypadków, kiedy
kontekst wymaga inaczej:
a) Zamawiający – oznacza Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3, działające na
podstawie wpisu do rejestru sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000019110
NIP 645-21-62-922; REGON 276286407
tel. (032) 38 13 333,
fax (032) 38 13 310
b) Wykonawca – oznacza Oferenta, którego Oferta została uznana za najkorzystniejszą i
uzyskała najwyższą ilość punktów za kryterium określone w Specyfikacji.
c) Oferta – oznacza zestaw wszystkich załączników, oświadczeń, wzorów i dokumentów
żądanych przez Zamawiającego w Specyfikacji, wypełnionych ściśle z jego
wymaganiami i na warunkach tam określonych, złożoną przez Oferenta w sposób
określony w specyfikacji w wyniku przystąpienia do niniejszego postępowania
przetargowego.
d) Specyfikacja – oznacza niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz
wszelkie załączniki, formularze i inne dokumenty, które stanowią jej integralną część zwaną w dalszej części SIWZ.
e) Przedmiot Zamówienia
 całodobowa fizyczna ochrona mienia i obiektów PKM Sp. z o.o., a w szczególności
obiektów administracyjnych, hal naprawczych, placu postojowego, parkingu, stacji
paliw oraz taboru autobusowego i niekomunikacyjnego,
 ochrona i transport gotówki oraz biletów komunikacji miejskiej,
w sposób i na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji i w projekcie Umowy.
f) Umowa – oznacza ogólne warunki Umowy usługi stanowiącej załącznik nr 6 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Rozdział II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Określenie i opis przedmiotu zmówienia
Przedmiot zamówienia dzieli się na dwa zadania:
Zadanie I – Ochrona mienia i obiektów PKM Sp. z o.o.
1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa fizyczna ochrona mienia i obiektów
PKM Sp. z o.o., a w szczególności obiektów administracyjnych, hal naprawczych, obiektów
magazynowych, placu postojowego, parkingu, stacji paliw oraz taboru autobusowego i
niekomunikacyjnego.
2. Ochrona odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia w godz.;
06.00 – 18.00 – minimum 1 pracownik na zmianie
18.00 – 06.00 – minimum 2 pracowników na zmianie.
Zadanie II - Ochrona i transport gotówki oraz biletów komunikacji miejskiej,
1.

Przedmiotem zamówienia jest fizyczna ochrona mienia Zamawiającego polegająca na:
 przenoszeniu i transportowaniu samochodem Zamawiającego, wartości pieniężnych i
biletów komunikacji miejskiej (według wartości nominalnej) i innych wartości
materialnych i niematerialnych, pomiędzy (/do/ i /z/) siedzibą Spółki a bankiem oraz
kolekturami i wyznaczonymi punktami.
 przewożeniu, dostarczaniu, dokumentów, części wg potrzeb i samochodem
Zamawiającego pomiędzy wyznaczonymi punktami.
zgodnie z przepisami prawa określonymi w ustawie o ochronie osób i mienia
(Dz.U.05.145.1221 z późn. zmianami) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2010, nr 166 poz.1128 z późniejszymi zmianami) w
sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości
pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki
organizacyjne.

2. Czas pracy pracownika ochrony:
a) od poniedziałku do piątku (w dni robocze)
b) ostatni dzień roboczy miesiąca

- od 900 do 1400,
- od 1000 do 1800;

Rozdział III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.

Zadanie I i Zadanie II - Termin trwania umowy określa się na okres: 01.04.2015 r. do
31.03.2018 r..

Rozdział IV. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA I UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

2.

Wykonawca musi spełniać warunki zwarte w art. 22 – ustawy Prawo zamówień publicznych
(artykułu zgodnego z Regulaminem udzielania zamówień w PKM Sp. z o.o. Świerklaniec):
1. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, posiadających
niezbędne przygotowanie zawodowe, wyposażonych środki ochrony osobistej, środki
łączności bezprzewodowej oraz jednolite umundurowanie.
2. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
3. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zmówienia.
4. Spełniać wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ.
W celu realizacji zamówienia Wykonawca musi:
1. Posiadać i przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania
przedmiotu zamówienia.
2. Posiadać i przedłożyć aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie
usług objętych przedmiotem zamówienia.
3. Posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
kwotę minimum 600.000,00 zł.,
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4.

5.

6.

3.
4.
5.
6.

W przypadku wyboru oferty, Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi polisę
ubezpieczeniową w zakresie ochrony przewozu biletów komunikacji miejskiej o wartość
nie mniejszej niż 250 000 zł.
Udokumentować, przedkładając stosowny wykaz zgodnie z Załącznikiem Nr 3, że w
okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
Wykonawca wykonuje lub wykonał co najmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim
rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykaz musi być
potwierdzony odpowiednimi dokumentami (referencjami), że usługi te zostały
wykonane należycie.
Posiadać status Zakładu Pracy Chronionej
O udzielnie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie
wykonawcy uprawnieni do wystawiania ulg na PFRON w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób (Dz.U.2011 Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Pracownicy winni być przeszkoleni i posiadać uniformy służbowe, zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami i wyposażeni w środki łączności bezprzewodowej – Zadanie I.
Pracownicy winni posiadać również licencję pracownika ochrony fizycznej - transportu
środków pieniężnych – Zadanie II.
Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymogów poprzez analizę dokumentów
przedstawionych przez Oferentów oraz porównanie złożonej Oferty z wymogami Specyfikacji.
Pozostałe warunki określa wzór umowy załączony do niniejszej specyfikacji.

Rozdział V. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatność za usługę odbywać się będzie w formie przelewu na rachunek Wykonawcy w terminie
30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Rozdział VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU.
1.

FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 1 do SIWZ) stwierdzający, że:
a. Wykonawca zna i akceptuje SIWZ i nie wnosi do niej zastrzeżeń,
b. w przypadku wyboru jego oferty podpisze w wyznaczonym terminie, umowę, według
wzoru zawartego w SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ), na zasadach przedstawionych w
złożonej ofercie,
wraz z załącznikami:
 załącznik nr 1 - „Cena” - wypełniony ściśle wg wskazówek Zamawiającego,
zawierający propozycję ceny za wykonanie usługi objętej
zamówieniem za jeden miesiąc.
 załącznik nr 2 - „Ulgi z tytułu wpłat na PFRON” - Informacja o ulgach z tytułu
wpłat na PFRON

Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania działalności objętej
przedmiotem przetargu a także, że nie podlega wykluczeniu z postępowania Oferent przedkłada
następujące dokumenty:
2. OŚWIADCZENIE (załącznik nr 2 do SIWZ) stwierdzające, że:
- Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z
postępowania.
- w przypadku wyboru jego oferty, przed podpisaniem umowy przedstawi polisę
ubezpieczeniową w zakresie ochrony przewozu biletów komunikacji miejskiej o wartość
nie mniejszej niż 250 000 zł.
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3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku składania ofert przez
podmioty występujące wspólnie – właściwe zaświadczenie musi być złożone przez każdy
podmiot).
Uwagi:
a. jeżeli ofertę składa spółka cywilna, wówczas należy załączyć:
- umowę spółki cywilnej,
- dokumenty rejestrowe wszystkich współwłaścicieli spółki cywilnej.
- zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej poszczególnych Wspólników.
Oferta i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez Wspólników Spółki cywilnej
lub osoby upoważnione do składania woli w imieniu własnym i pozostałych
Wspólników
Jeżeli dokument nosi datę pierwotnego wystawienia wcześniejszą niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, winien on oprócz potwierdzenia zgodności z
oryginałem posiadać potwierdzony stan prawny na dzień wydania tego dokumentu
Oferentowi przez organ wydający, w celu złożenia go w ofercie przetargowej
b. w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli transakcja przewyższa
dwukrotnie wartość kapitału zakładowego zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek
Handlowych należy dołączyć Uchwałę Wspólników wyrażającą zgodę na tę transakcję
ewentualnie Umowę Spółki, jeżeli stanowi ona inaczej.
c. w przypadku składania oferty przez konsorcjum – podmioty składające ofertę wspólną
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia
Ich oferta musi spełniać następujące wymogi:



W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z
Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować,
że nie podlega wykluczeniu z postępowania, tj. przedstawić dokumenty
wymienione w pkt: 3, 4, 5, 6, 7



jako grupa wykonawców ubiegająca się wspólnie o zamówienie musi spełniać
warunki udziału określone w art. 22 ust.1 ustawy „Pzp” (artykułu zgodnego z
Regulaminem udzielania zamówień w PKM Sp. z o.o. Świerklaniec);



Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie



Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści
umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.



Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać
pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty.

zakres

umocowania



–

Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt c została wybrana , Zamawiający
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp (artykułu zgodnego z Regulaminem udzielania zamówień w PKM
Sp. z o.o. Świerklaniec) wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie –
właściwe zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp (artykułu zgodnego z Regulaminem udzielania zamówień w PKM
Sp. z o.o. Świerklaniec), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
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składania ofert (w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie –
właściwe zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków bądź aktualnego zaświadczenia, że
Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu. Zaświadczenie
nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
(w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie – właściwe
zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).
7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź aktualnego
zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji organu.
Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert (w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie –
właściwe zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).
8. Aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie
działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną na podstawie ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 z późn. zm.).
Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał
techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest
przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
9.

Wykaz wykonanych usług ochrony mienia (minimum 1 usługa) w okresie ostatnich trzech
lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i
wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat
wykonania i odbiorców (Załącznik Nr 3 do SIWZ) oraz załączenie dokumentów
potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).
10. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, z udokumentowaniem ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych,
niezbędnych do wykonania zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ).
11. Oświadczenie Wykonawcy o możliwości skorzystania, przez Zamawiającego z ulgi na
PFRON – zgodnie ze stanem faktycznym Wykonawcy (Załącznik Nr 5 do SIWZ).
12. Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę minimum
600.000,00 złotych,
Dokumenty dodatkowe:
13. Dowód wniesienia wadium w wymaganej wysokości tj. dokument potwierdzający
dokonanie przelewu na konto Zamawiającego
lub inny dokument potwierdzający
wniesienie wadium w innej formie,
ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
TAKŻE OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI.
1.

2.

3.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający i Wykonawcy będą się
porozumiewać pisemnie, faksem (nr faksu Zamawiającego 032 381 33 10) lub drogą
elektroniczną.
Przekazywanie wszelkich informacji, oświadczeń i dokumentów drogą elektroniczną jest
dopuszczalne tylko pod warunkiem niezwłocznego przesłania ich w formie pisemnej. Adres
poczty Zamawiającego: biuro@pkm-swierklaniec.pl .
Zamawiający dopuszcza formę faksu w następujących przypadkach:
a. zgłoszenie przez Wykonawcę pytań do SIWZ,
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b.

udzielenie przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku
postępowania dotyczące SIWZ,
c. dokonanie przez Zamawiającego modyfikacji SIWZ,
d. przekazanie przez Zamawiającego informacji o wynikach postępowania,
Wyżej wymienione dokumenty – oprócz faksu – obligatoryjnie wymagają niezwłocznego
potwierdzenia w formie pisemnej.
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest:
 Kierownik Działu Technicznego - Henryk Donocik, w godz. 800 do 1400,
telefon nr (032) 381 33 41
 Specjalista d/s Kontroli Wewnętrznej – Krzysztof Wikarek, w godz. 800 do 1400,
telefon nr (032) 381 33 30
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień,
chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż
4 dni przed terminem składania ofert.
Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań i wyjaśnienia wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej, na której została
zamieszczona.
6. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców.
ROZDZIAŁ VIII. WADIUM
1. Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych).
2. Wadium można wnieść w formie:
2.1. pieniężnej,
2.2. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3. gwarancji bankowej,
2.4. gwarancji ubezpieczeniowej,
2.5. w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego
Konto: Bank Zachodni WBK SA 09 1090 1812 0000 0001 0342 2911, z dopiskiem: „Wadium
– ochrona mienia”. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, tj. nie później niż do
18 czerwca 2009 r. do godz. 1200. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za
termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium
wniesione w pieniądzach Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany
przez Wykonawcę.
4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna Wykonawca zobowiązany jest złożyć w
depozycie w Kasie siedziby Zamawiającego w budynku administracyjno-technicznym od
poniedziałku do piątku w godzinach od
800- 1200, do dnia otwarcia ofert, gdzie otrzyma
potwierdzenie złożenia tego dokumentu. Kopię dokumentu wniesienia wadium należy
dołączyć do oferty. Brak tego dokumentu skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z
dalszego postępowania.
5. Wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu winno być wystawione na czas nie
krótszy niż termin związania z ofertą i powinno zawierać informację, że udzielona
gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium, na rzecz
Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-622
Świerklaniec, ul. Parkowa 3.
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6. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 2
ustawy Pzp (artykułu zgodnego z Regulaminem udzielania zamówień w PKM Sp. z o.o.
Świerklaniec).
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na warunkach określonych w art. 46 ust. 5
ustawy Pzp (artykułu zgodnego z Regulaminem udzielania zamówień w PKM Sp. z o.o.
Świerklaniec).
ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
2.

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert, przy czym dzień składania
ofert jest pierwszym dniem związania ofertą.
ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.

Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ.

2.

Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w Rozdziale VI.

3.

W przypadku gdy Oferent, jako załącznik do oferty, dołącza kserokopię jakiegoś dokumentu,
musi być ona poświadczona (przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Oferenta) za zgodność z oryginałem (oferent na kserokopii składa własnoręczny
podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”).

4.

Oferenci sporządzą ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

5.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Oferty nieczytelne
zostaną odrzucone.

6.

Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Upoważnienie do
podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów
załączonych przez Oferenta.

7.

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane.

8.

Oferta powinna zawierać spis dokumentów stanowiących ofertę.

9.

Wszystkie kartki oferty winny być trwale połączone (zszyte) w sposób uniemożliwiający
wysunięcie się którejkolwiek z nich.

10.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.

Oferent umieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w trwale zaklejonej kopercie,
uniemożliwiającej jej bezśladowe otworzenie oznaczonej napisem:
„OFERTA PRZETARGOWA: ochrona mienia i obiektów PKM Sp. z o.o. .
Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem
Zamawiającego, jak również napisem: „Nie otwierać przed 12 marca 2015 r. godz. 1115”

12.

Jeżeli koperta nie będzie opisana i oznakowana jak wyżej, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za nieprawidłowe lub przedwczesne otwarcie oferty.

13.

Oferent nie może wprowadzić zmian do oferty po upływie terminu składania ofert.

14.

Oferty złożone po terminie składania, Zamawiający zwraca Oferentowi bez otwierania.

15.

Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) i nie mogą one być
udostępnione”. Zaleca się aby załączyć je jako odrębną część nie złączoną z ofertą w
sposób trwały.
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ROZDZIAŁ XI. OFERTY CZĘŚCIOWE i WARIANTOWE
1.
2.
3.

Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części (zadania).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania przez Wykonawcę wykonania
zamówienia (żadnej z jego części) podwykonawcom.

ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.
2.

3.

Termin składania ofert upływa dnia 12 marca 2015 r. o godz. 1100. Za moment złożenia
oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.
Ofertę
należy
złożyć
w
siedzibie
Zamawiającego
w
Świerklańcu
przy
ul. Parkowej 3, piętro I, pokój 14 (sekretariat) w godzinach pracy PKM Sp. z o.o., tj. w
od 715 do 1445. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina), a ofercie zostanie
nadany kolejny numer.
Zamawiający nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert
wysyłanych drogą pocztową.

4.

Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

5.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i
oznaczone zgodnie z postanowieniami Rozdział XI, pkt. 11, a koperta będzie dodatkowo
oznaczona "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

ROZDZIAŁ XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1.

Otwarcie ofert odbędzie się 12 marca 2015 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego w
Świerklańcu, ul. Parkowa 3, piętro I, pokój 10 (sala konferencyjna).

2.

Otwarcie ofert jest jawne.

3.

Po otwarciu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę)
Oferenta/Wykonawcy, którego oferta jest otwierania, a także informacje dotyczące ceny oferty.

4.

W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Oferentów
wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.

5.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

6.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zdobędzie najwyższą sumę
punktów (obliczoną zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ).

7.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, biorących udział w postępowaniu.

8.

W informacji wysłanej do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, Zamawiający określi
dodatkowo miejsce i termin zawarcia umowy.

ROZDZIAŁ XIV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Ocena ofert nastąpi na podstawie danych przedstawionych przez Wykonawców w załącznikach i
Formularzu Ofertowym, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
Lp.
[1]
1

Parametr podlegający ocenie
[2]
Co - Cena oferty

Punkty
[3]
max 100

Znaczenie
[4]
100 %

Oferta zawierająca najniższą cenę wyliczoną wg wzoru:
Cena oferty (Co) = Cena (C) - Wartość ulgi (Wu)
uzyska 100 pkt, następne kolejne oferty odpowiednio, proporcjonalne mniej wg formuły:
Ilość punktów za cenę oferty Co = najniższa cena / cena oferty badanej x 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryteria wyboru.
2. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
3. Wszelkie wyliczenia będzie się prowadziło z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z
wyjątkiem przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert. W
takiej sytuacji, dokładność obliczeń zwiększać się będzie o jedno miejsce po przecinku, aż do
uzyskania rankingu ofert o różnej liczbie punktów.
4. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona (art. 87, ust. 2 ustawy – Pzp - artykułu zgodnego z Regulaminem udzielania
zamówień w PKM Sp. z o.o. Świerklaniec) .
5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą tylko w polskich złotych
(PLN). Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie.
6. Cena netto powinna zawierać w sobie ewentualne rabaty i upusty oferowane przez
Wykonawcę oraz pozostałe koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia.
7. W cenie ofertowej brutto należy uwzględnić podatek VAT.
8. Do porównania i obliczeń brana będzie pod uwagę cena ofertowa (brutto) podana za
1 miesiąc, którą należy wpisać do Formularza Oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
9. Cenę należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji
przetargowej załączonej do SIWZ, a także ewentualne ryzyko wynikające
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
10. Cena oferty za zakres określony w ofercie Wykonawcy zostanie przyjęta jako umowna
i może ulec zmianie tylko i wyłącznie na warunkach określonych w umowie oraz
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub wysokości ustawowych ulg na
PFRON.
11. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy upust na PFRON naliczony zgodnie z
obowiązującymi przepisami będzie niższy niż wskazany w ofercie, Wykonawca odpowiednio
obniży zaoferowaną cenę, tak aby bilans ceny i upustu na PFRON był co najmniej taki jak na
dzień złożenia oferty (nie mniejszy) i podpisania umowy przez cały okres realizacji umowy.
ROZDZIAŁ XVI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU
1.

2.

3.

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone w siedzibie PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu niezwłocznie
po wyborze oferty przez Komisję Przetargową i zaakceptowaniu przez Dyrektora Zakładu,
poprzez zamieszczenie wyników na tablicy ogłoszeń.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie
wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie, wskazując imię i
nazwisko lub nazwę (firmę) adres (siedzibę) oraz cenę tego Wykonawcy, którego ofertę
wybrano.
Informacja o wyborze oferty zamieszczona będzie także na stronie internetowej
Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XVII. ZAWARCIE UMOWY
1.

2.

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego, nie
później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny.
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3.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do zawarcia umowy (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) z Zamawiającym na warunkach wynikających z
wymagań minimalnych określonych w SIWZ oraz propozycji przedłożonych w wybranej
ofercie.

ROZDZIAŁ XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie stosuje się

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3, tel. (032) 381 33 33, fax. (032) 381 33 10

