
 
nr sprawy PZD 3421/35/06 

ZAMÓWIENIE  O  WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ
NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 60 000,00 EURO

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zaproszenie do składania ofert 
w przetargu nieograniczonym

Wykaz dokumentów :

Rozdział 1 :  Instrukcja dla oferentów wraz z załącznikami
      

Informacje ogólne

1. Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.

2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz 

oferty, załączniki do rozdziału I oraz formularz cenowy zostaną wypełnione przez oferenta 

ściśle wg wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy oferenta

- wpisuje on „ nie dotyczy “.

3. KaŜdy oferent złoŜy tylko jedną zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 

ZłoŜenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złoŜonych przez danego oferenta.

4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.

5. W oferowanej cenie naleŜy uwzględnić wszystkie czynności wynikające z specyfiki usługi

 związane z realizacją zadania oraz nie wymienione w specyfikacji.



Rozdział  1 - Instrukcja  dla  oferenta

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.
Zamawiający : Powiatowy  Zarząd  Dróg  

Al. Reymonta 32,  62 – 200 Gniezno, tel./fax. 061 428 19 20

II. Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze zamówienie prowadzone jest w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz.U.Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, w trybie
przetargu nieograniczonego.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
Usługi portierskie na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w roku 2007.
Zamówienie obejmuje :
- utrzymanie czystości terenu Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie i/ lub Obwodu Drogowego
nr 2 w Kłecku ul. Czerniejewska 58 ; zbieranie nieczystości, zamiatanie śmieci oraz usuwanie
śniegu w okresie zimy,
- zamykanie pomieszczeń, wrot i bram obiektów o godz. 15.00 i otwieranie j.w. o godz. 7.00,
- meldowanie kierownictwu zarządu o wszelkich zauwaŜonych nieprawidłowościach,
- zawiadamianie w razie kradzieŜy, poŜaru, awarii wodno-kanal., energii elektrycznej i gazowej
odpowiednich słuŜb,
- zapalanie i gaszenie świateł na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie  i/ lub Obwodu
Drogowego nr 2 w Kłecku
Prace naleŜy wykonywać w dni robocze od godz. 15.00 do godz. 7.00, a w dni wolne od pracy oraz
święta całodobowo.
CPV 93411200-4 usługi portierskie

IV. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Oferty nie muszą obejmować całość zamówienia, dopuszcza się składania ofert częściowych z
podziałem na: Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie Al. Reymonta 32  i/ lub Obwód Drogowy nr 2
w Kłecku ul. Czerniejewska 58

V. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1
pkt 6 i 7.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej.

VII. Termin wykonania zamówienia
Do realizacji zamówienia naleŜy przystąpić  po podpisaniu umowy,
która zostanie zawarta w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia 
o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przez upływem terminu związania ofertą.
Termin realizacji usługi  ustala się od   01.01.2007r.  do   31.12.2007r. 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają opisane poniŜej warunki.
1. Sytuacja finansowa.
1.1.posiadają środki finansowe wystarczające do realizacji zamówienia do dnia ukończenia zadania

(zamówienia) tj. najpóźniej do dnia 31.12.2007r. bez uwzględniania zobowiązań z tytułu
realizacji innych zamówień.



2. Potencjał kadrowy.
2.1. dysponują personelem, który pod względem liczebności i kwalifikacji niezbędny jest do
naleŜytego wykonania zamówienia w danym terminie.

3. Potencjał techniczny/sprzętowy:
- nie dotyczy

4. Doświadczenie zawodowe.
4.1. posiadają niezbędną wiedzę i i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. wykonali w
okresie ostatnich trzech  lat co najmniej dwie  usługi, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot zamówienia.
  
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy)

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „ spełnia – nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IX
niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŜ w/w warunki
Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜą
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub
którzy złoŜą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba,
Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania.
Niespełnienie chociaŜby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania.

IX. Wykaz  oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać
następujące dokumenty i oświadczenia.

1. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
i ust 2 ( wg załącznika nr 3 ).
1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie od ewidencji działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

2. Potencjał kadrowy
2.1. wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności 
( wg załącznika nr 4 )

5. Doświadczenie zawodowe.
5.1. wykaz wykonanych przez Wykonawcę ( rozpoczętych i zakończonych ) w okresie ostatnich 3
lat co najmniej 2 usług, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (wg załącznika nr 5).



X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza równieŜ przekazywania w/w dokumentów oraz
informacji faksem. KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem
przygotowania i złoŜenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres : Powiatowy Zarząd
Dróg, Al. Reymonta 32, 62-200 Gniezno. Zapytania mogą być składane faksem pod numer : 061
428 19 20, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie ( np. przesłania
własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą ).
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem pod warunkiem, Ŝe zapytanie zostanie złoŜone w siedzibie Zamawiającego nie
później niŜ na 6 dni przed terminem składania ofert.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana  wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
Informacje te zostaną równieŜ zamieszczone na stronie internetowej: www.powiat-gniezno.pl.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający moŜe zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5.1. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia. Informacje powyŜszą Zamawiający
zamieści równieŜ na stronie internetowej: www.powiat-gniezno.pl.
5.2. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający
przedłuŜy termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych
zmian w ofertach.
6. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są 
Katarzyna Pestka   tel.: 061-428-19-20 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00.
Andrzej Szymański  tel.: 061-428-19-20 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00.

XI.  Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się droga elektroniczną.

XII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą
Zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do Wykonawcy o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy niŜ 60 dni.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi zawierać:
1.1. wypełniony formularz ofertowy ( wg załącznika nr 1 )
1.2. wypełniony formularz cenowy (wg załącznika nr 2a i/lub 2b)
1.3. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału

w postępowaniu określone w rozdziale  IX  SIWZ.
1.4. w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika- pełnomocnictwo, o którym

mowa w pkt 5.3



1.5. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający
ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.6. w przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – umowę
spółki cywilnej.

2. Treść złoŜonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się
w ofercie złoŜenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, Ŝe będą one
identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców,
którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niŜ określona w SIWZ zostaną odrzucone.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem
potwierdzonym przez Wykonawcę.
4.. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez
upowaŜnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
5.1. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą być one poświadczone za
zgodność z oryginałem przez upowaŜnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy lub osoby
wymienione w pkt 5.3.
5.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umoŜliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za
zgodność z oryginałem).
5.3 W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność  z oryginałem kopii
dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym ( ewidencyjnym )
Wykonawcy, naleŜy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być

przedstawione w formie oryginału.
6. Zamawiający moŜe Ŝądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz złoŜonej oferty.
Uwaga: Zamawiający przypomina, iŜ dokument pełnomocnictwa, jak równieŜ jego odpis zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  Nr 86, poz.960)
podlegają opłacie skarbowej. Opłata skarbowa powinna być odprowadzana zgodnie z
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000r w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i
zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty ( Dz.U. Nr 110, poz. 1176 z
późn. zm. )
7. Zamawiający zaleca, aby kaŜda zapisana strona oferty ( wraz z załącznikami do oferty ) była
ponumerowana kolejnymi numerami.
8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemoŜliwiający
jej samoistną dekompletację ( bez udziału osób trzecich ) oraz uniemoŜliwiający zmianę jej
zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca moŜe przesznurować, a
końce sznurka trwale zabezpieczyć.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty ( w tym załącznikach do oferty ) muszą być
parafowane ( lub podpisane ) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka ( podpis )
winna być naniesiona w sposób umoŜliwiający identyfikację podpisu ( np. wraz z imienną pieczątką
osoby sporządzającej parafkę ).
10. Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niŜ w terminie
składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępnianie.
10.1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( t. jedn. Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503, z późn.
zm. ) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.



10.2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte ( zszyte ) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
10.3. Wykonawca m.in. nie moŜe zastrzec informacji dotyczących ceny zawartej w ofercie 
( por. art. 86 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych).
10.4. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu mogą być
udostępniane po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z tym Ŝe
oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 
10.5. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniŜszych
zasadach:

- osoba zainteresowana zobowiązana jest złoŜyć w siedzibie Zamawiającego pisemny
wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu (np. ofert)

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złoŜonego w ofercie zastrzeŜenia o tajemnicy
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,

- po przeprowadzeniu powyŜszych czynności Zamawiający ustali niezwłocznie
miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje zainteresowanego
w pisemnym zawiadomieniu.

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich
oferta musi spełniać następujące wymagania :
11.1. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, kaŜdy z Wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, Ŝe nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11.2.  potencjał ekonomiczny, techniczny, finansowy i kadrowy Wykonawców w sumie musi
spełnić wymagane warunki,
11.3. kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi udokumentować, iŜ
posiada doświadczenie w wykonywaniu robót przewidzianych do wykonania. Wykazane
doświadczenie w sumie musi spełniać warunki wymagane od Wykonawców.
11.4. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu
oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 
11.5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
11.6.  Wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na
“Wykonawcę” w miejscu “np. Nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.  
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, z
zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Modyfikacja i wycofanie oferty.
13.1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej
oferty pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian,
poprawek itp. przed terminem składania ofert.
13.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone wg takich samych zasad jak
składana oferta ( patrz rozdział  XV  SIWZ ) tj. w dwóch zamkniętych kopertach (zewnętrznej i
wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.
13.3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian,
zostaną dołączone do oferty.
13.4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia ( wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i
poprawek) z napisem na kopercie „ WYCOFANIE”.
13.5. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą
odczytane.  



XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w dwóch zamkniętych kopertach  w siedzibie Zamawiającego – Powiatowy
Zarząd Dróg Al. Reymonta 32 Gniezno, pokój nr 1,  w terminie najpóźniej do dnia  08.12.2006r. ,
do godziny 9.45
1.1. kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą Wykonawcy naleŜy zaadresować jak niŜej:

Powiatowy Zarząd Dróg Al. Reymonta 32,  Gniezno
Oferta w postępowaniu na usługi portierskie na terenie Powiatowego Zarządu Dróg 

w roku 2007
Nie otwierać przed dniem:08.12.2006, godz. 10.00

1.2.  koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w.  winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 
1.3. ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej naleŜy

przygotować w sposób określony w pkt.1.2. oraz przesłać w zewnętrznym opakowaniu
zaadresowanym w następujący sposób:

Powiatowy Zarząd Dróg Al. Reymonta 32, 62-200 Gniezno
Oferta w postępowaniu na usługi portierskie na terenie Powiatowego Zarządu Dróg

w roku 2007
Dostarczyć do sekretariatu, pok. nr 1, do dnia 08.12.2006 r., do godz. 9.45

1.4. konsekwencje złoŜenia ofert niezgodnie z w/w opisem ( np. potraktowanie oferty jako zwykłej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ )
ponosi oferent,
1.5. Wykonawca na Ŝyczenie otrzyma pisemne potwierdzenie złoŜenia oferty wraz z numerem,
jakim oznakowana została oferta,
1.6. oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu (por. art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).
2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2006 r o godz. 10.00, w siedzibie Zamawiającego w
Gnieźnie  ul. Reymonta 32, pokój nr 4
2.1.Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek
informację z sesji otwarcia.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Oferent określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu cenowym.
1.1.Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty
oferowane przez oferenta.
1.2. Pozycje, dla których nie zostaną wystawione przez oferenta ceny składowe nie zostaną

zapłacone po ich wykonaniu i uwaŜać się będzie, Ŝe zostały ujęte w innych cenach wymienionych
w formularzu cenowym.
1.3. Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres waŜności umowy i nie będą
podlegały zmianom.
2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli
oferty.
Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny ofert Zamawiający poprawi zgodnie z art. 88 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.

XVII. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i
ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie kryteriów :

cena ( koszt ) - 100 %



Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Przetargowa po uprzednim
sprawdzeniu i porównaniu oraz ocenie ofert na podstawie kryteriów określonych powyŜej.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych
przez oferenta stanowiąca sumę punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków
Komisji Przetargowej. 
W toku oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących
treści złoŜonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w
terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale
kryteria wyboru oferty.

Punktacja dla poszczególnych ofert wyliczana będzie w następujący sposób :
punkty za cenę – najniŜsza cena uzyskuje maksymalną liczbę punktów ( 100 ).
Inne ceny będą do tej bazy odnoszone wg wzoru :
Pc = ( najniŜsza cena : kolejna / badana cena ) x 100 x waga kryterium ( 100% )
Przy dokonywaniu obliczenia wartości punktowej oferty, Zamawiający dokona zaokrąglenia
uzyskanego wyliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o wynikach
postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy. 
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe wybierać ofertę najkorzystniejszą ( z najniŜszą ceną ) spośród pozostałych
ofert, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Do SIWZ dołączono wzór umowy na niniejszy przedmiot zamówienia. 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.

Protest.
1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest
obowiązany na podstawie ustawy, moŜna wnieść pisemny protest do Zamawiającego.
2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 
Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do  Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł
zapoznać się z jego treścią.
3. Protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wnosi się w terminie 7 dni od zamieszczenia na stronie internetowej lub na stronach portalu
internetowego Urzędu.
4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.



5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony
lub protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust.6 Ustawy prawo zamówień publicznych.
6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŜe
zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych 
i  prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
7. Uczestnikami postępowania toczącego sie w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy,
którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron  i
którzy przystąpili do postępowania:
– w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania
– do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust.3, jeŜeli protest dotyczy treści ogłoszenia

lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
8. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protest,
wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje Ŝądanie w zakresie zarzutów
zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując
równocześnie jego kopie wykonawcy wnoszącemu protest.
9. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust.3 nie mogą następnie
korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z
ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku
wniesienia protestu.
10. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust.3 nie mogą następnie
wnieść protestu  powołując się na te same okoliczności.   
11. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 
– treści ogłoszenia
– postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
– wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru

najkorzystniejszej oferty
- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
12.  Protest inny, niŜ wymieniony w pkt. 11 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego
wniesienia.
13. Brak rozstrzygnięcia protestu w  terminach o których mowa w pkt. 11 i 12  uznaje się za jego
oddalenie. 
14. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie
wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, a
jeŜeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zamieszcza równieŜ na stronie internetowej, na której jest udostępniana.

XXIII. Wykluczenie oferenta, odrzucenie ofert, uniewaŜnienie postępowania.
1. Z ubiegania się o zamówienie publiczne zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 
i ust. 2 Wykonawcy, którzy nie złoŜyli Oświadczenia /zał. nr 3 / o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2. Oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1, jeŜeli :

- jest niezgodna z ustawą,
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,  
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na

podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,
- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów



3. Postępowanie o zamówienie publiczne zostanie uniewaŜnione na podstawie art. 93 ust.1, jeŜeli :
- nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął Ŝaden wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu, z zastrzeŜeniem pkt. 2 i 3,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający moŜe przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,

- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust.5, zostały złoŜone oferty dodatkowe o
takiej samej cenie,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było
wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy w sprawie
zamówienia publicznego,
oraz w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust.5, jeŜeli :

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest
cena, nie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały
złoŜone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złoŜyli te
oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie
wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.

XXIV. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXV. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się droga elektroniczną.

XXVI. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXVII. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

sporządził: zatwierdził :
Katarzyna Pestka Dyrektor PZD w Gnieźnie



Załącznik nr 1.

OFERTA

( pieczęć oferenta )

1. .............................................................................................................................

.................................................................................................................................

/ nazwa i siedziba oferenta /

2.   Powiatowy Zarząd Dróg   Al. Reymonta 32, 62-200 Gniezno – Zamawiający.

3. W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego z dnia  08.12.2006r.

4.    Usługi portierskie na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w 2007 roku

     Ofertę składamy na: 

Usługi portierskie na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie, Al. Reymonta 32*

Usługi portierskie na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Kłecku, ul. Czerniejewska 58*

/ *  skreślić zadanie/Obwód, na który nie jest składana oferta /

Oferujemy realizacje zamówienia zgodnie z cenami wskazanymi w formularzu cenowym.

Ceny zawierają  podatek VAT w wysokości ............... %
   
Oświadczamy, Ŝe ceny zawierają wszystkie elementy cenotwórcze i po otwarciu ofert nie ulegną
zmianie.

   
5. Oświadczenie ofertowe 
- oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz
   postanowieniami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń,
- oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych ofertą przez czas wskazany specyfikacji istotnych
   warunków tj. 30 dni                              
-  w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach    
    zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

6. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ..............................................................................................................................

........................ , dn. ......................                 .......................................................
(pieczęć oferenta, podpis i pieczęć 

           upowaŜnionego przedstawiciela oferenta)



Załącznik Nr 2a

Formularz cenowy

Składając w imieniu:..............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Usługi portierskie na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w 2007 roku:
Na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie Al. Reymonta 32

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ostateczną brutto:

.............................................................................................................zł miesięcznie

 Słownie : ...............................................................................................................

.................................................................................................................................

PowyŜsza kwota zawiera podatek VAT w wysokości ............... %

................................., dn. ..................... ........................................................
   ( pieczęć oferenta, podpis i pieczęć            

                 upowaŜnionego przedstawiciela oferenta )



Załącznik Nr 2b

Formularz cenowy

Składając w imieniu:..............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Usługi portierskie na terenie Powiatowego Zarządu Dróg  w 2007 roku:
Na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Kłecku, ul. Czerniejewska  58

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ostateczną brutto:

.............................................................................................................zł miesięcznie

 Słownie : ...............................................................................................................

.................................................................................................................................

PowyŜsza kwota zawiera podatek VAT w wysokości ............... %

................................., dn. ..................... ........................................................
   ( pieczęć oferenta, podpis i pieczęć            

                 upowaŜnionego przedstawiciela oferenta )



Załącznik Nr 3
Oświadczenie

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na ........................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... oświadczam, Ŝe :
spełniam warunki określone w art. 22 ust.1 oraz, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na
 podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień  publicznych 
(Dz.U.  Nr 19, poz. 177, z późn .zm.)
Art. 22. ust.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
-  posiadają  uprawnienia  do wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeŜeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich
uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Art. 24. ust.1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)  wykonawców,  którzy  w  ciągu  ostatnich  3  lat  przed  wszczęciem  postępowania  wyrządzili  szkodę  nie  wykonując  zamówienia  lub
wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub
nienaleŜyte wykonania jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli  układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli  poprzez
likwidację majątku upadłego,
3)  wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem podatków,  opłat  lub składek  na ubezpieczenie  społeczne lub zdrowotne,  z wyjątkiem
przypadków,  gdy uzyskali  oni  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,  rozłoŜenie na raty zaległych  płatności  lub wstrzymanie  w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
4)  osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,
przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,   przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi
gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  takŜe  za  przestępstwo  skarbowe  lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego, 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,   przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi
gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  takŜe  za  przestępstwo  skarbowe  lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego, 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę  zarobkową,   przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa
skarbowego,
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a  takŜe  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie
przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego,
8) osoby prawne,  których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa  lub
przestępstwa skarbowego,
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
10) wykonawców,którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1pkt1-3
Art. 24 ust. 2  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia
oferty osobami uczestniczącymi  w dokonywaniu tych czynności, chyba,  Ŝe udział tych wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62, ust.1 pkt 2 lub art. 67 ust.1 pkt 1 i 2
2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub
złoŜone dokumenty zawierają błędy z zastrzeŜeniem art. 26 ust.3, 
4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą.

............................ , dn. .........................             .................................................................
( pieczęć oferenta,  podpis i pieczęć 
upowaŜnionego przedstawiciela oferenta)



Załącznik Nr 4

Wykaz  personelu  /  podwykonawców

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
.................................................................................................................................
............................................................................. oświadczamy, Ŝe do realizacji
zamówienia przewidujemy zatrudnić następujące osoby / podwykonawców :

L.p. Imię i nazwisko
( Firma - Adres)

Funkcja (rola *) w
realizacji zamówienia

Lata 
doświadczenia

Opis posiadanych
uprawnień,kwalifikacji,

wykształcenia

Osoby nie będące naszymi pracownikami oraz podwykonawcy złoŜyli zobowiązania 
do współpracy na formularzu stanowiącym załącznik Nr ..............

.................................., dn. ..................... ........................................................
   ( pieczęć oferenta, podpis i pieczęć            

         upowaŜnionego przedstawiciela oferenta )

*  wpisać przewidywaną rolę osoby w realizacji zamówienia lub zakres prac powierzony podwykonawcy.



Załącznik Nr 5

Doświadczenie  zawodowe

Nazwa przedsiębiorstwa .........................................................................................
Adres przedsiębiorstwa ..........................................................................................
Numer telefonu .................................. Nr teleksu / fax ..........................................

Wykaz co najmniej 2 usług zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. 

L.p. Rodzaj i zakres
usług

Całkowita
wartość
brutto

Wartość
za którą

oferent był
odpowiedzialny

Czas
realizacji
1.początek
2.zakończenie

Nazwa
zleceniodawcy

Wymagania
specjalne

.................................., dn. ..................... ...............................................
                       ( pieczęć oferenta, podpis i pieczęć            

                                                                                                                                  upowaŜnionego przedstawiciela oferenta )
       



WZÓR UMOWY  

zawarta w dniu  ..............  w Gnieźnie pomiędzy :
Powiatowym Zarządem Dróg  Al. Reymonta 32, 62 – 200 Gniezno
zwanym dalej „ Zamawiającym „ reprezentowanym przez :
1. Jerzego  Szczepańskiego - Dyrektora PZD
2. Zofię  Lewandowską - Główną Księgową

a :  .....................................................................
zwanym dalej „ Wykonawcą „ - reprezentowanym przez :
1. ............................................................................
2. ...........................................................................

została zawarta umowa następującej treści :

§ 1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi przetarg nieograniczony z dnia 08.12.2006r 
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług portierskich na terenie Powiatowego Zarządu
Dróg w Gnieźnie Al. Reymonta 32 / Obwodu Drogowego nr 2 w Kłecku ul. Czerniejewska 58.
Zamówienie obejmuje:
2.1.  utrzymanie czystości terenu Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie, Al. Reymonta 32 /

Obwodu Drogowego nr 2 w Kłecku ul. Czerniejewska 58( zbieranie nieczystości, zamiatanie
śmieci oraz sprzątanie śniegu w okresie zimowym ),

2.2.  zamykanie pomieszczeń, wrot i bram obiektów o godz. 15.00  i otwieranie j.w. o godz. 7.00,
2.3.  meldowanie kierownictwu zarządu o wszelkich zauwaŜonych nieprawidłowościach,
2.4.  zawiadamianie w razie kradzieŜy, poŜaru, awarii wodno-kanal., energii elektrycznej i gazowej

 odpowiednich słuŜb,
2.5.  zapalanie i gaszenie świateł na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie, Al. Reymonta32
/ Obwodu Drogowego nr 2 w Kłecku ul. Czerniejewska 58

Prace naleŜy wykonywać w dni robocze od godz. 15.00 do godz. 7.00, a w dni wolne od pracy oraz
święta całodobowo.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną wg oferty :

....................................zł/ brutto miesięcznie
słownie ............................................................................................. brutto/ miesięcznie

naleŜności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
Wynagrodzenie oferenta przez czas trwania umowy nie będzie ulegało zmianom.

§ 2
1. Termin określonego w § 1 zakresu usług :  od  01.01.2007r. do  31.12.2007r.
2. Umowę moŜna rozwiązać z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 3
Zakończenie wykonania usługi Wykonawca za kaŜdy miesiąc zgłasza na piśmie Zamawiającemu 
do dnia  5 -tego następnego miesiąca przez wystawienie rachunku.

§ 4
1. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych usług  w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.
2. Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuŜa umownego terminu
zakończenia usług.



§ 5
Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonaną usługę  zgodnie z ceną umowną
do 14  dni  od dnia otrzymania rachunku.

§ 6
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność, jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem odszkodowania 20%
ceny umownej 

2. Zamawiający zobowiązany jest wypłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 20 % ceny
umownej w przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn,  za które ponosi  odpowiedzialność.

§ 7
Integralną cześć niniejszej umowy stanowi następujące załączniki :
a ) oferta przetargowa - zał. nr 1

§ 8
1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP, przestrzegając
warunków p.poŜ  i ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wynikłe z nieprzestrzegania 
w/w przepisów.
2. Nadzór nad usługą prowadzić będzie: Andrzej Szymański/ Jerzy Ignaczak

§ 9
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd z siedzibą właściwą dla Zamawiającego.

§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony.

§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 
1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


