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Dane zamawiającego 

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Zamkowa 42/44, 95-200 Pabianice 

NIP 731-000-46-68  REGON 000487580  KRS 0000053903 

tel. 042 215-40-91, 215-71-18, 215-33-40   fax. 042 215-59-28 

 

Tryb zamówienia 

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

Regulaminu zlecania wykonania inwestycji, robót i remontów budowlanych, a także prac 

projektowych, obowiązującego w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (Uchwała Nr 

96/2016 z dn. 28.11.2016 r.). 

 

I Przedmiot zamówienia 

Przetarg na usługi kominiarskie w budynkach znajdujących się w zasobach Pabianickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z umową zawartą przez strony w zakresie: 

 

1. Okresowej kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych: spalinowych 

 i wentylacyjnych w lokalach i częściach wspólnych budynków (według art.62 ustawy Prawo 

budowlane), wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów i nakazów do usunięcia 

ewentualnych nieprawidłowości w lokalach. Kontrola powinna być przeprowadzona w 

sposób zapewniający uzyskanie wszelkich informacji służących do prawidłowego określenia 

sprawności przewodów kominowych oraz podłączeń i możliwości ich bezpiecznego 

użytkowania.  

 

1.1. Kontrola przewodów kominowych powinna obejmować: 

      a) powiadomienie użytkowników lokali o planowanym przeglądzie stanu technicznego 

      b) badanie stanu technicznego 

1.1.1. Zakres badania technicznego  przy okresowej kontroli: 

      a) dokonanie kontroli i oględzin przewodów kominowych; 

      b) badanie drożności przewodów; 

      c) badanie prawidłowości podłączeń w tym: 

         - ilości i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych, piecy gazowych), 

         - stan techniczny drzwiczek rewizyjnych, łączników rur zapiecowych 

         - prawidłowości zainstalowanych kratek wentylacyjnych,  

         - sprawdzenie prawidłowości cyrkulacji powietrza w lokalu, 

     d) badanie ciągu kominowego poprzez dwukrotne jego sprawdzenie w każdym lokalu przy    

        pomocy specjalistycznego urządzenia tj. anemometra, 

     e ) badanie stanu technicznego kominów ponad dachem w tym: 

          - głowic kominowych, 

          - ścian kominowych nad dachem i na strychu 

          - prawidłowości wylotów przewodów 

     f) badanie prawidłowości dostępu do przewodów kominowych     

          w tym stanu technicznego wyłazów, drabin i ław kominiarskich, 

     g) badanie szczelności przewodów kominowych, 

     h) ocenę innych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa  

          mieszkańców. 

1.1.2  Dokumentacja techniczna sporządzona przez Wykonawcę po wykonaniu przeglądu – 

kontroli przewodów kominowych powinna zawierać: 

a) protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych, 

b) potwierdzenie wykonania przeglądu przez użytkownika lokalu, 



c) inwentaryzację – graficzne usytuowanie przewodów kominowych z naniesieniem ich 

numeracji, oznaczeniem rodzaju wylotów, przypisaniu podłączenia do każdego przewodu, 

d) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy określić sposób ich usunięcia,  

e) szkic powinien zawierać znaki kierujące względem ulicy (drogi), 

f) wszelkie usterki związane z brakiem drożności, nieprawidłowymi podłączeniami, brakiem 

szczelności itp. wykazane w protokole, powinny mieć odesłanie do numeru pionu lub 

przewodu. 

1.1.3 Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia stosownego protokołu.  

Wzory protokołów załączone zostają do SIWZ. 

1.1.4 Po usunięciu nieprawidłowości i usterek przez Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest do odbioru wykonanych zaleceń i wydania protokołu powykonawczego. 

 

2. Czyszczenie (oczyszczenie) przewodów kominowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w oparciu o Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U.2019 poz.1409) oraz 

wydanych na podstawie przepisów wykonawczych i norm przedmiotowych w tym m.in. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. 

 (Dz.U. 2010, nr 109 poz. 719), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2019 poz. 1065). 

 

3.Ponadto zakres rzeczowy w ciągu trwania umowy obejmuje: 

3.1 W razie awarii lub powstałego zagrożenia niezwłocznie przybyć na miejsce zdarzenia, po 

otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, w celu zlokalizowania i określenia przyczyny 

powstałej awarii. 

3.1.1 Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do zabezpieczenia obiektu przed skutkami 

awarii w ciągu max. do 4 godzin od chwili zgłoszenia takiej awarii przez Zamawiającego lub 

osoby przez niego upoważnionej. 

3.1.2 Po dokonaniu zabezpieczenia awarii Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym 

fakcie Zamawiającego. 

3.1.3 Wykonawca dokonuje naprawy awaryjnej po otrzymaniu zlecenia. 

3.1.4 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót powiadomić 

przedstawiciela Zamawiającego. 

3.2 Zamawiający może zlecić dodatkowo a Wykonawca winien wykonać usługi dodatkowe 

w następującym zakresie: 

 - wykonanie uszczelnienia przewodu kominowego wentylacyjnego wsadem typu ALUFOL, 

 - wykonanie uszczelnienia przewodu kominowego spalinowego wsadem typu ALUFOL, 

 -  udrożnienie przewodu kominowego, 

 - połączenie rurą niepalną kratki wentylacyjnej zamontowanej w szachcie sanitarnym  

     z przewodem   kominowym, 

 - wycięcie otworu na płycie szachtu i założenie kratki wentylacyjnej, 

 - podkucie/ wykucie otworu (w tym również w glazurze lub boazerii), 

 -  wykucie otworu w ścianie murowanej (w tym również w obłożonej glazurą lub boazerią), 

 - założenie dekunku, 

 - obsadzenie kratki wentylacyjnej w ścianie murowanej, 

 - zamurowanie otworu po likwidowanym włączeniu, 

- montaż nasad kominowych. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projekcie  umowy 

stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 

5. Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu umowy. 



6. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu 

wykrytych  usterek obniżających sprawność przewodów kominowych i wentylacyjnych, 

 a także niesprawności i uszkodzeń pieców grzewczych mających wpływ na bezpieczeństwo 

mieszkańców. 

7. Potwierdzeniem przeprowadzenia kontroli i czyszczenia przewodów kominowych danego 

lokalu będą podpisane protokoły. 

8.  Informowanie mieszkańców poprzez wywieszenie ogłoszeń w klatkach schodowych 

 o planowanym terminie przeglądów, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

9. Wykonawca będzie dyspozycyjny pod numerem telefonu na wezwanie Zamawiającego do 

usuwania usterek i awarii powstałych w ciągu całego trwania umowy. 

 

II Informacje ogólne 

1. Przedmiot zamówienia stanowi jedno zadanie, wobec czego Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy 

przygotowaniu oferty. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Oferenci otrzymują po 1 egzemplarzu następujących dokumentów od Zamawiającego 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami: Załącznik  nr 1 – 

formularz ofertowy, Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu, Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych zamówień, Załącznik nr 4 - Wykaz 

pracowników, Załącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji osób 

przeprowadzających kontrolę, Załącznik nr 6 - Projekt umowy, Załącznik nr 7 – Klauzula 

informacyjna. 

5. Ofertę cenową należy składać według Załącznika nr 1. 

6. W ofercie należy podać wartość netto i brutto. Oferta winna uwzględniać wartość 

wszystkich  czynności niezbędnych do wykonania zamówienia. 

7. Wyżej wymienione dokumenty (SIWZ z załącznikami) są do pobrania na stronie 

internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.psm-pabianice.pl. oraz  

w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 11) w godz. od 900 do 1200 .  

8. Koszty przygotowania i dostarczenia oferty, zgodnie ze specyfikacją obciążają wyłącznie 

oferenta. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu (odstąpienia od przetargu)  

w całości lub na poszczególne części zadania bez podania przyczyny. 

10. Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie również prawo zmiany lub    

odwołania warunków przetargu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 III Informacje szczegółowe  

1. W przetargu na powyższe roboty oprócz wymienionych niżej informacji dochodzi warunek 

konieczny, wynikający z art. 62.6.1  Prawa Budowlanego oraz z Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 

poz. 719) § 34.1 i § 34.2 i § 34.3, że powyższe przeglądy i czyszczenia powinny 

przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. W związku z powyższym do 

składanej oferty należy dodatkowo dołączyć dokumenty osób stwierdzające posiadanie 

właściwych kwalifikacji kominiarskich – Załącznik nr 5 SIWZ. 



 

 

2. Przeglądem będą objęte przewody kominowe we wszystkich budynkach mieszkalnych                       

i niemieszkalnych wg poniższego zestawienia: 

 

 

Nr 

Adm. 

 

ogółem 

budynków 

mieszkalnych 

w tym budynki 

mieszkalne 

wyposażone w 

gazowe 

podgrzewacze 

wody 

 

liczba lokali 

mieszkalnych 

ogółem 

 

w tym lokale 

mieszkalne 

wyposażone w 

gazowe 

podgrzewacze 

wody  

 

liczba lokali 

użytkowych 

 

 

liczba 

garaży 

1 54 3 3 335 173 52 171 

2 56 15 2 951 712 82 119 

3 65 - 2 846 - 93 - 

4 66 - 2 642 - 54 38 

5 67 3 3 259 210 39 48 

razem 308 21 15 033 1095 320 376 

 

3. Dane dla poszczególnych części zawierać będzie załącznik do umowy określający 

szczegółowy wykaz lokalizacji budynków oraz harmonogram przeprowadzania 

przeglądów. 

    Wykaz może ulec zmianie z powodu możliwości podłączania lokali do centralnej ciepłej 

wody użytkowej z sieci miejskiej. 

4. Do wyceny stawki, zaproponowanej w złożonej ofercie za wykonanie przeglądu 

kominiarskiego w lokalach użytkowych wykonawca winien uwzględnić ilość 320 lokali,  

w których może być prowadzona działalność gospodarcza, w tym w 175 lokalach 

użytkowych (w parterach budynków) i 145 gospodarczych lokalach użytkowych, 

zlokalizowanych w piwnicach i na XI piętrach budynków wysokich. Ilość lokali 

posadowionych w piwnicach i na XI piętrach, w których prowadzona jest działalność 

gospodarcza może ulegać zmianie i kontrola kominiarska winna odbywać się tylko  

w lokalach, w których faktycznie prowadzona jest działalność w chwili przeprowadzanego 

przeglądu. Wykaz takich lokali powinien być udostępniany w poszczególnych 

administracjach na bieżąco, tuż przed przystąpieniem do sprawdzania prób szczelności. 

Związane jest to z tym, że w każdym miesiącu ilość lokali gospodarczych może ulec 

zmianie z uwagi na podpisywanie lub wypowiadanie umowy najmu. Lokale użytkowe, 

które mają swój odrębny numer powinny być traktowane jako jeden lokal, zgodnie  

z uchwałą OW. 

5. Wykonawca w  roku kalendarzowym zobowiązany jest dokonać inwentaryzacji przewodów 

kominowych - wentylacyjnych poprzez sporządzenie rzutów poziomych i w rozwinięciu 

pionowym wraz z wykazem lokali mieszkalnych i użytkowych dla budynków oraz garaży 

ujętych w załącznikach do umowy. 

 

IV Termin wykonania zamówienia 01.07.2020 - 30.06.2022 

 

V Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych                

warunków 

1. O przystąpienie do udziału w przetargu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki: 



1) Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz do wykonywania 

określonej działalności lub czynności jeżeli, przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania. 

2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego. 

3) Posiadają na terenie miasta Pabianic lub Gminy Wiejskiej Pabianice zaplecze 

organizacyjno – techniczne pozwalające na niezwłoczne przystąpienie do usunięcia 

zgłoszonych awarii. 

4) Znajdują się w dobrej sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Potwierdzeniem spełnienia warunku, dla całego zadania będzie informacja banku,                       

w którym wykonawca (oferent) posiada podstawowy rachunek bankowy o obrotach  

 z okresu 12 ostatnich m-cy w wysokości nie mniejszej niż 650.000,00  zł, wystawioną nie 

wcześniej  niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania oferty. 

5) Posiadają wiedzę i doświadczenie: 

Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna za 

wykonanie  w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, w zakresie zgodnym  

z przedmiotem zamówienia o łącznej wysokości nie mniejszej niż 650.000 zł, przy czym 

dowodami, o których mowa są referencje (nie mniej niż 3) bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane – Załącznik Nr 3. 

6) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

prawidłowego wykonania zamówienia. Zamawiający uzna za warunek spełniony  

w przypadku gdy: 

    a) Wykonawca wykaże się na podstawie załączonych dokumentów do dysponowania  

pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę i/lub samozatrudnienie 

 -15 pracowników z uprawnieniami, w tym 5 mistrzów kominiarskich, 

  b) złożą oświadczenie o przystąpieniu do realizacji zgłoszeń awaryjnych dotyczących      

sytuacji zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców w ciągu: max. do 4 godzin od 

otrzymania zgłoszenia. 

7) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej      

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie 

mniejszej niż 650.000,00 zł wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy 

ubezpieczenia. 

8)    Nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne. 

9)   Nie pozostają w stosunku zależności lub dominacji z innymi uczestnikami postępowania, 

w tym także z Zamawiającym lub z osobami ze strony Zamawiającego biorącymi udział 

w postępowaniu zgodnie z przepisami prawa. 

10) Potwierdzą w pisemnym oświadczeniu, iż w przypadku wyboru oferty przez 

Zamawiającego przed podpisaniem umowy oraz przez cały okres jej realizacji 

zobowiązuje się posiadać polisę, potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej. 

2.   Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu będzie prowadzona w oparciu  

o przedłożone przez Oferenta dokumenty i oświadczenia. Oferenci, którzy nie spełniają 

warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeniu z postępowania przetargowego. 

3. Wykluczenie z postępowania: 

3.1 Oferenci, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została 

dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, 

3.2  Oferenci, w stosunku do których otwarto likwidację, lub których upadłość ogłoszono, 

 



3.3 Oferenci, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, 

3.4 Oferenci, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania, 

3.5 Oferenci, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału                             

w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. 

3.6 W przetargu nie mogą brać udziału: 

- Wykonawcy będący w sporze sądowym ze Spółdzielnią, 

- Wykonawcy, którzy chociażby jednego z zamówień poprzednio udzielonych nie wykonali 

lub wykonali w sposób nie właściwy, 

- Wykonawcy, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których 

upadłość  ogłoszono. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści złożonych przez Oferentów ofert, 

w tym oceny stopnia przygotowania do realizacji umowy w drodze lustracji przeprowadzonej 

przez Komisję Przetargową Zamawiającego. 

 

VI Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim trwałą, czytelną 

techniką. 

2. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane, zaparafowane lub 

podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta. Ewentualne 

poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez 

osoby uprawnione. 

3. Załączone do oferty kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność  

z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta. 

4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 

b) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu 

Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat, składek  

i podatków – wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu 

składania ofert, 

c)  wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, przy czym 

dowodami, o których mowa są referencje (min.3) bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane - Załącznik nr 3, 

d) zaakceptowany projekt umowy - Załącznik nr 6, 

e) pełnomocnictwo do podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile 

nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty, 

f) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczące 

oferenta lub członków organu reprezentującego oferenta, wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

g) oświadczenie oferenta, że nie zostało w stosunku do niego wszczęte postępowanie 

likwidacyjne lub, że nie ogłoszono upadłości, 

h) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON, 

i) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, 



j) kserokopię polisy ubezpieczeniowej od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy 

ubezpieczenia,   

k) oświadczenie, iż w przypadku wyboru oferty przez Zamawiającego  zobowiązuje się 

posiadać polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zarówno 

przed podpisaniem umowy jak i przez cały okres jej realizacji, 

l) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2. 

m) klauzulę informacyjną – Załącznik nr 7. 

 

5. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, zaadresowanej na 

adres Zamawiającego, opatrzonej pieczęcią Oferenta i oznaczonej napisem: 

 „Przetarg 3/2020 na  usługi kominiarskie w budynkach znajdujących się 

 w  zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie 07.2020 - 06.2022”. 
6. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie 

bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania. 

7. Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.  

8. Oferent nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu 

składania ofert. 

 

VII Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów 

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują pisemnie. 

2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o ustne wyjaśnienie wszelkich 

wątpliwości związanych z SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi pod 

warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert. 

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami w kwestiach formalnych  

i w zakresie przedmiotu zamówienia jest Zbigniew Durys – Dział Techniczny  

– tel. 042 215-40-91, 215-71-18, 215-33-40 wew. 42. w godz. 900:1200 
 

VIII Wymagania dotyczące wadium 

1.  Oferent zobowiązany jest przed złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 

15 000 zł (piętnaście tysięcy zł) za całość przedmiotu zamówienia w formie pieniężnej na 

konto Zamawiającego w PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 
do dnia 05.06.2020 r. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota 

wpłaconego wadium znajduje się na rachunku bankowym Zamawiającego minimum na 

dwa dni przed dniem otwarcia ofert. 

2. Wniesione wadium podlega zwrotowi oferentowi, po upływie terminu związania z ofertą 

określonego w pkt X SIWZ z zastrzeżeniem ppkt. 4. 

3. Wadium podlega zwrotowi oferentowi, w przypadku odstąpienia od przetargu, o którym 

mowa w pkt XVI SIWZ. 

4. Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli: 

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a tym samym  

podpisania umowy, 

      c)   zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta, 

      d)   przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe. 



 

IX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy będzie kwota wadium wniesiona  

w ramach niniejszego postępowania w wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) 

za całość przedmiotu zamówienia. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone po zakończeniu okresu 

umownego w wysokości nominalnej w terminie czternastu dni, licząc od dnia 

zakończenia/wygaśnięcia niniejszej umowy na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 

X Termin związania ofertą 

Każdy Oferent będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni. Bieg  terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

XI Miejsce i termin składania 

1. Termin składania ofert upływa dnia 09.06.2020 r. do godz. 1400. Oferty złożone po tym 

terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 

powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 

wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

2. Oferty należy dostarczyć do Kancelarii PSM (pokój nr 30) do siedziby Zamawiającego 

przy ul. Zamkowej 42/44 w Pabianicach. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania złożonych ofert jako element 

wewnętrznej dokumentacji przetargowej. 

 

XII Cena oferty 

1. Cena oferty powinna być podana w PLN i zawierać cenę netto, podatek VAT (%) i cenę 

brutto. 

2. Cena musi uwzględniać wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

3. Ceny proponowane w ofercie, nie będą podlegały zmianom w trakcie wykonywania 

umowy.  

 

XIII Opis kryteriów i sposobu oceny ofert 

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następująco 

ważonymi elementami: 

1. cena wykonania przedmiotu zamówienia – 70%, 

2. czas przybycia Wykonawcy na miejsce awarii od momentu otrzymania zgłoszenia. – 20% 

3. doświadczenie i wiarygodność techniczna potwierdzona odpowiednimi dokumentami  

i jakość wykonywanych przez oferenta usług potwierdzona referencjami – 10%. 

 

XIV Ocena ofert 

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona według kryteriów omówionych powyżej. 

2. Po otwarciu kopert, ocenie i porównaniu ofert zostanie wybrana jedna najkorzystniejsza.  

3. W przypadku, gdy złożone oferty będą porównywalne oferenci zostaną poproszeni  

o przybycie w ustalonym przez Komisję przetargową terminie, celem przeprowadzenia 

negocjacji cenowych. 

4. W przypadku, gdy oferent nie przybędzie na negocjacje, cena ofertowa zostanie uznana za 

cenę ostateczną. 

 

 

 



 

 

XV Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

1. Komisja przetargowa sporządza protokół wyboru Oferenta oraz informuje oferentów, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o dokonanym wyborze. 

2. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia w terminie ustalonym 

przez obie strony. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 

ich ponownej oceny związania ofertą. 

 

 XVI Odstąpienie od postępowania 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania przetargowego na każdym 

jego etapie bez potrzeby wskazywania przyczyny. W przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od postępowania przetargowego oferent nie ma prawa żądania zwrotu 

kosztów poniesionych na przygotowanie oferty, jak również nie przysługuje mu jakiekolwiek 

roszczenie odszkodowawcze, od Zamawiającego.  

 

Pouczenie o środkach odwoławczych 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania protestów i odwołań. 

 

Załączniki: 

 

1. Formularz ofertowy  

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3 . Wykaz wykonanych zamówień 

4.  Wykaz Pracowników 

5. Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji osób przeprowadzających kontrolę 

6.  Projekt umowy 

7.  Klauzula informacyjna


