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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 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przetarg na wykonanie okresowej 5 letniej kontroli stanu 

technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych  znajdujących się  

w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie wykonania okresowej 

kontroli zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

 (Dz. U. z 2020 r. poz.1333.), polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności 

do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. 

Z zakresu przedmiotu zamówienia wyłącza się przegląd instalacji gazowych, przegląd 

przewodów kominowych i badania instalacji elektrycznych oraz instalacji piorunochronnych. 

2. Zamówienie będzie realizowane w zakresie przeprowadzenia 5-letnich kontroli budynków  

w 379 obiektach budowlanych o łącznej powierzchni 760.803,15 m2. 

3. Kontrola powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający uzyskanie wszelkich 

informacji służących do bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych.  

4.  Dokumentacja techniczna sporządzona przez Wykonawcę po wykonaniu przeglądu – 

okresowej kontroli obiektów budowlanych powinna zawierać protokół z okresowej kontroli 

obiektów budowlanych. 

4.1 Protokół z okresowej kontroli obiektów budowlanych powinien zawierać  

w szczególności wyczerpujące opisowe określenie: 

·  stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą, 

·  rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów, 

·  zakresu robót remontowych z podaniem pilności i kolejności ich wykonania, 

· metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie  

wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, 

·  informację dotyczącą wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli. 

   Do ww. protokołów sporządzonych w 2 egz. należy dołączyć elektroniczną wersję 

dokumentacji fotograficznej wykonaną w toku kontroli, uprawnienia budowlane osób 

dokonujących kontroli w poszczególnych branżach oraz zaświadczenia o wpisie na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego tych osób. 

4.1.1 W toku kontroli okresowych szczegółowym sprawozdaniem należy objąć 

 w szczególności stan techniczny elementów budynków: 

·  elewacji (warstwa fakturowa), 

·  fundamentów i izolacji przeciwwilgociowych obiektu, 

·  elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy, loggie, balkony), 

·  stropów z uwzględnieniem zarysowań, ugięć i występujących korozji, 

· ścian konstrukcyjnych i działowych z uwzględnieniem występujących korozji biologicznych 

i chemicznych, 

·  schodów, pochylni i podjazdów, balustrad, pochwytów, 



·  urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku, 

·  elementów odwodnienia budynków, opasek ochronnych oraz obróbek blacharskich, 

·  konstrukcji dachu, stropodachu, pokryć dachowych, kominów i ław kominiarskich, 

·  instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 

·  urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, 

·  elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku, 

·  przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku, 

·  pomieszczeń wspólnego użytkowania (klatki schodowe, szyby windowe, zsypy, pralnie, 

piwnice, strychy ), 

·  nawierzchni, urządzeń i obiektów przynależnych do obiektu (wiaty śmietnikowe, garaże, 

komórki, WC, place zabaw, ogrodzenia itp.) oraz ciągów komunikacyjnych. 

4.1.2 Zakresem kontroli, będącej przedmiotem zamówienia, należy objąć również 

sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku, 

o których mowa wyżej, oraz wszystkie pozostałe elementy budynku, a także estetykę 

budynku i jego otoczenia. Należy uwzględnić konieczność montażu elementów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji budynku np. odgromówka, poręcze schodowe 

itp. 

4.1.3 Wyniki przeglądów należy spisać w protokołach i załącznikach do protokołów – wzór 

protokołu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem 

umowy. 

5. Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu umowy. 

6. Potwierdzeniem przeprowadzenia ww. okresowej  kontroli obiektów budowlanych będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego  podpisane i protokoły określone w ust.4. 

 

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 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 ogłoszeniu i w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 



 III Informacje szczegółowe  

 

1. Przeglądem będą objęte obiekty budowlane wg poniższego zestawienia: 

Nr 
Adm. 

Budynki 
mieszkalne  

szt 

 Lokale 
mieszkalne i 
użytkowe w 

bud. 
mieszkalnych 

m2 

 Budynki 
wolnostojące   
(techniczne i 
Pawilonów 

Handlowych)  
szt 

 Lokale w 
budynkach 

wolnostojących   
(technicznych i 

Pawilonach 
Handlowych)                 

m2  

obiekty z 
garażami 

wolnostojącymi  
szt 

garaże 
wolnostojące 

m2 

1 54 146 158,34 15 5 777,34 8 3 035,82 

2 56 132 731,71 5 2 652,67 12 2 106,38 

3 65 158 172,24 6 995,79 0 0 

4 66 142 296,89 12 1 691,09 1 698,80 

5 67 163 474,97 12 1 011,11 0 0 

razem 308 742 834,15 50 12 128,00 21 5 841,00 

 

2. Wykaz adresowy obiektów objętych umową będzie określony w  załączniku do umowy,                  

z zastrzeżeniem że wykaz ten może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 

 

IV Termin wykonania zamówienia 10.2020 – 28.02.2021 

 

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) 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, wystawioną nie wcześniej  niż 1 miesiąc przed upływem 

terminu składania oferty. 

4) Posiadają wiedzę i doświadczenie: 

Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna za 

wykonanie  robót 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, 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. 

5) 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 co 

najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-

budowlanej lub architektonicznej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych 



samych co ww. czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym posiadają 

uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz 1 osoby posiadającej uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń 

cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające 

wykonywanie tych samych co ww. czynności, do wykonania których w aktualnym stanie 

prawnym posiadają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach. 

6) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej      

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem 

zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia. 

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

8)   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. 

9) 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, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, 

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

postępowania, 

3.4 Oferenci, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału                             

w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. 

3.5 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 na  wykonanie okresowej 5-letniej kontroli obiektów budowlanych 

znajdujących się w  zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. 

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 

5.000,00 zł (pięć 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 02.10.2020 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 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za 

całość przedmiotu zamówienia. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy  po 

zakończeniu okresu umownego w wysokości nominalnej w terminie 30 dni, licząc od dnia 

zakończenia/wygaśnięcia niniejszej umowy na jego pisemny wniosek  po wcześniejszym 

uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonany przedmiot zamówienia. 

 

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 06.10.2020 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.  

4. Cena oferty musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla 

prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi 

w SIWZ a także musi obejmować koszty dojazdu do obiektów. 

 

XIII Opis kryteriów i sposobu oceny ofert 

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następująco 

ważonymi elementami: 

1. cena wykonania przedmiotu zamówienia – 90%, 

2. 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.


